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Szanowni Czytelnicy, 
W prawdziwie wiosennym miesiącu zapraszam

do lektury kwietniowego numeru „Informatora Mo-
sińskiego”. Żurawie z przyrodniczego rezerwatu 
w Krajkowie „przechadzające się” na okładce ga-
zety, niech zachęcą także wszystkich do wiosen-
nych spacerów po naszej pięknej okolicy. 

Niestety ciągłym problemem jest zaśmiecenie wie-
lu zakątków gminy, co zanieczyszcza środowisko
i stanowi skazę wyjątkowo urokliwego  krajobrazu
Gminy Mosina. Zadbajmy wspólnie o to, by
śmieci nie zakłócały naszego obcowania z przy-
rodą, która nie tylko cieszy oko, ale jest ważna dla
naszego zdrowia. W sobotę 23 kwietnia, na
pożegowskich gliniankach grupa nurków z Klubu

Triton w Kościanie przeprowadzi akcję sprzątania dna akwenu wodnego. Przyłączmy
się do tej szlachetnej akcji i pomóżmy w porządkowaniu terenu wokół glinianek.
O szczegółach akcji – na następnej stronie. 

Jak mówi staropolskie powiedzenie: święta, święta i po świętach. Wspomnieniem
niedawno minionych Świąt Wielkiej Nocy niech będą migawki z przebiegu trady-
cyjnych obrzędów i zwyczajów kultywowanych na ternie naszej gminy. O tym – ar-
tykuł „Tradycje wielkanocne w naszej gminie”, a także fotoreportaż na okładce „In-
formatora”. A w kąciku historycznym zapraszam w podróż do przeszłości pociągiem
relacji Poznań – Osowa Góra. 

Joanna Nowaczyk

BURMISTRZ GMINY ZAPRASZA DO UDZIAŁU 
W OBCHODACH ŚWIĘTA NARODOWEGO

W 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Program obchodów w dniu 3 maja 2016 r. 
W godzinach przedpołudniowych Władze Samorządowe Gminy Mosina złożą
kwiaty i zapalą  znicze w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie Gminy Mo-
sina.
17.00 Zbiórka zaproszonych gości, pocztów sztandarowych, 

delegacji szkół, stowarzyszeń, związków i organizacji
społecznych -  plac przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, 
ul. Dworcowa w Mosinie

17.15 Zgromadzenie Patriotyczne 
Wystąpienie Burmistrza Gminy Mosina
Złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem 
adeusza Kościuszki

17.45 Uroczysty przemarsz ulicami miasta
18.00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny – Kościół 

Parafialny pw. Św. Mikołaja w Mosinie

Oprawa uroczystości: 

Adela Witkowska, Mosiński Chór Koś-
cielny p.w. Św. Cecylii w Mosinie, Stowa-
rzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm
Antoniego Jerzaka w Mosinie, Mosińskie
Towarzystwo Motocyklowe, Mosińsko-
Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strze-
leckie, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mo-
sinie, Związek Strzelecki „STRZELEC” W
oddział Mosina-Puszczykowo, OSP Pecna,
uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie. 
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Z południowo-wschodniego stoku Osowej Góry już od końca XIX w.
pozyskiwano iły trzeciorzędowe dla działającej u jej podnóża cegielni.
W końcu wieku XX, po transformacji ustrojowej cegielnię i kopalnię
gliny zamknięto, ale po jej działalności pozostały tzw. glinianki – doły
napełnione wodą. 

Uroki ich krajobrazu, a także stojąca tam od kilku lat wieża wi-
dokowa przyciągają od lat turystów oraz mieszkańców, którzy
upodobali sobie glinianki jako miejsce letniego wypoczynku. Od
2 lat na gliniankach można się kąpać, bo zorganizowane zostało
tam specjalnie wyznaczone do tego miejsce. – Poszerzono i przy-
gotowano plażę, postawiono przebieralnię i  wyrównano teren, po-
wstał tam parking dla samochodów. Postawiono również kosze na
śmieci oraz toalety typu toi-toi. Nad bezpieczeństwem osób
kąpiących się w sezonie wakacyjnym co roku czuwali ratownicy –
informuje Marlena Chmielewska z Urzędu Miejskiego w Mosi-
nie. – Niezwykłe walory przyrodnicze tego miejsca docenili również
mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin. Mamy nadzieję, że w rów-
nież w tym roku wiele osób skorzysta z wypoczynku na mosińskich
Gliniankach. 

Niestety teren tego pięknego miejsca, tak jak i wiele innych miejsc
w naszej gminie jest wciąż bardzo zaśmiecany. Okazało się, że także
w samym zbiorniku wodnym znajduje się dużo śmieci. Odkry-
li to niedawno płetwonurkowie z Klubu Płetwonurków Triton
z Kościana, którzy postanowili posprzątać zbiornik wodny na
pożegowskich gliniankach. – Odwiedzając różne akweny, również
dzikie, nieprzystosowane do nurkowania, dostrzegamy często
ciemną stronę działalności ludzkiej. Od kilku lat bierzemy udział
w corocznej akcji sprzątania jeziora Dominickiego w Boszkowie. Ak-
cja ta była źródłem pomysłu, aby przeprowadzić podobne działania
w Mosinie – wyjaśnia prezes tego klubu, Mateusz Przybyła. 

Działający od 1999 r. kościański Klub Płetwonurków Triton jest
zrzeszeniem niekomercyjnym. Jak mówią jego członkowie, po pro-
stu lubią nurkować. Każdego roku organizują kursy nurkowe, aby
zachęcać ludzi do uprawiania tego sportu. Chcą także zachęcić
do dbałości o środowisko, m.in. inicjując akcję sprzątania
pożegowskich glinianek.

Akcja odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia. Razem z płetwo-
nurkami organizuje ją Urząd Miejski w Mosinie oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji. – Chcemy wspólnie posprzątać cały teren wo-
kół glinianek i wieży widokowej – wyjaśnia Marlena Chmielews-

ka. – Zapraszamy mieszkańców, którzy chcą korzystać z tego pięk-
nego miejsca,  wszystkich tych, dla których ważna jest dbałość o na-
sze środowisko naturalne. 

W czasie, gdy sprzątany będzie brzeg zbiornika, około 10 płetwo-
nurków „przeczesze” zbiornik wodny. – Skupimy się głównie na
terenie przy plaży, a jeśli pójdzie nam szybko, wykonamy trawers
na drugą stronę i z powrotem – przedstawia plan akcji Mateusz Przy-
była. – Całość nurkowania potrwa około 50 minut. Jeśli zajdzie taka
potrzeba, możemy wyasygnować jedną osobę, która zostanie na brze-
gu z zestawem do nurkowania i opowie zainteresowanym na czym
nurkowanie polega i jak działa ów sprzęt.

W sobotę 23 kwietnia 2016 r. zapraszamy na wiosenną akcję
sprzątania Glinianek. Spotykamy się o godz. 10.00 na plaży. Po-
rządkowanie terenu planujemy do godz. 13.00. Organizator za-
pewnia wszystkim uczestnikom worki i rękawice! 

Mateusz Przybyła, prezes klubu Płetwo-
nurków triton: Nurkowanie to wspaniałe
doświadczenie, które każdy powinien przeżyć.
Choć początkowo wydaje się sportem eks-
tremalnym, z czasem staje się świetnym
źródłem odpoczynku fizycznego i psychiczne-
go. Głuchy i niemal nieważki świat podwodny kry-
je wspaniałe tajemnice, które budzą w człowieku dziecięcą euforię.
Doświadczony płetwonurek, który panuje nad emocjami, potrafi pod-
dać się naturalnemu rytmowi oddechu, przez co wpada w niemal
mantryczny stan skupienia. Możliwość „zawiśnięcia” w toni wod-
nej pokazuje, że możliwy jest ruch w trzech wymiarach. To właś-
nie pod wodą astronauci ćwiczą pracę w stanie nieważkości. Świat
podwodny nas karmi, a także produkuje większość tlenu, który znaj-
duje się w atmosferze. Warto o niego dbać. Być może sami go kie-
dyś skolonizujemy.

Joanna Nowaczyk

W sObOtę – na glinianki! 
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 
24 lutego – 30 marca

FINANSE 
• sporządzono i przedłożono Radzie

Miejskiej w Mosinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Poznaniu:

- roczne sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2015 w formie opisowej
wraz z załącznikami, 

- sprawozdanie o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015 – 2020 część opisową wraz
z załącznikami, 
- sprawozdanie z wykonania budżetu

Instytucji Kultury wraz z informacją 
o stanie należności i zobowiązań.

• przedstawiono Radzie Miejskiej w
Mosinie informację z realizacji uchwały
Nr XXX/7/10 w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania roz-
woju sportu na terenie gminy Mosina,

• Burmistrz wydał zarządzenie Nr
00501.242.2016 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Mosina na rok 2016
(wprowadzenie dotacji Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mosinie), 

• przygotowano projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia WPF Gminy
Mosina na lata 2016 – 2020,

• przygotowano projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2016 -> s.14 Sprawozdanie 
z działalności Rady Miejskiej,

• wydano 147 decyzji o wysokości
zwrotu części podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego dla
producentów rolnych,

• w trakcie rozpatrywania jest 12
wniosków o ulgi podatkowe.

Przestawiamy propozycje założeń budżetu obywatelskiego, jaki został zaprezentowany rad-
nym na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samo-
rządowej w dniu 23 marca br. 

Czym jest budżet obywatelski

Jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wy-
datkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zasadniczym celem budżetu oby-
watelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie
ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspól-
nego dobra. Cel ten ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków
z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności. 

Budżet obywatelski Gminy Mosina

Budżet obywatelski Gminy Mosina skierowany będzie do wszystkich i ma za zadanie
realizację określonych projektów na terenie sołectw i osiedli, które w drodze głoso-
wania zyskają największe poparcie mieszkańców. Proponujemy pulę środków w wy-
sokości ok. 1.200.000 zł. Z założenia, każde sołectwo czy osiedle ma dysponować
własną pulą środków według załączonej tabeli. 

Budżet obywatelski 
Gminy Mosina – propozycje
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KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowa sieci wodociągowej 

w Drużynie ul. Graniczna. 

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• budowa oświetlenia drogowego

PROMENADA 2 od ul. Mostowej do ul.
Niezłomnych w Mosinie – ETAP II, 

• budowa linii kablowej energetycznej
oświetlenia drogowego z oprawami
LED w ul. Pożegowskiej w Mosinie –
ETAP II,

• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia boiska sportowego przy ul.
Poznańskiej 78 w miejscowości Czapury
(boisko o nawierzchni sztucznej przy
Szkole Podstawowej w Czapurach),

• budowa linii energetycznej kablowej
oświetlenia drogowego z oprawami
LED w Rogalinie – tzw. Osada oraz w ul.
Poznańskiej, w Mosinie – w ul. Grusz-
kowej. 

Zawarto umowy:
• rozbudowa ul. Koziej w Pecnej wraz

z odwodnieniem; etap III – pieszojezd-
nia od km 0+382,00 do km 0+763,41,

• budowa sieci wodociągowej do Ro-
galina Podlesie - Kubalin w miejscowości
Babki,

• wykonanie projektu budowy ul.
Zielonej i Stęszewskiej w Krosinku oraz
budowy ul. Marcinkowskiego w Mosi-
nie,

• wykonanie dokumentacji projektu
budowlano-wykonawczego na budowę
energetycznej linii kablowej oświetlenia
terenu boiska sportowego na Stadionie
Sportowym OSiR w Mosinie przy ul. M.
Konopnickiej 29,

• wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego sieci wodociągowej i sie-
ci kanalizacji sanitarnej na przedłużeniu
ul. Brandysa – (rejon ul. Fredry) w Mo-
sinie, 

• wykonanie dokumentacji projektu
budowlano-wykonawczego na budowę
sieci wodociągowej w ul. Dolnej w Da-
szewicach. 

W trakcie procedury przetargowej:
• budowa linii kablowej oświetlenia

drogowego z oprawami LED w miejs-
cowości Mosina ul. Sowiniecka i droga
do miejscowości Sowiniec - ETAP II,

• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Ci-
sowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodo-
wej wraz z odwodnieniem w Mosinie;
etap V–roboty drogowe na ul. Jesiono-

Pula środków sołectwa/osiedla powstała poprzez pomnożenie ilości zameldowanych
mieszkańców przez odpowiedni współczynnik:

- 55 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectwa w Gminie Mosina
(budżet sołectwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 55 zł),

- 40 zł na każdego zameldowanego mieszkańca sołectw Krosno i Czapury (budżet
sołectwa stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 40 zł),

- 25 zł na każdego zameldowanego mieszkańca osiedla Miasta Mosina (budżet osied-
la stanowi iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych i 25 zł).

Mniejsza wielkość środków dla Czapur i Krosna wynika stąd, iż co prawda są to sołect-
wa, ale mają zwarte zabudowy szeregowców czy bloków.

Przedstawiony model budżetu wskazuje na sprawiedliwy podział środków przeka-
zujący sołectwom/osiedlom pieniądze odpowiadające ilości mieszkańców.

Zasady zgłaszania projektów

Projekty będzie można zgłaszać poprzez wypełnienie wniosku i dostarczenie do Biu-
ra Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Osied-
la. 

Zgłaszający musi mieć przynajmniej 16 lat (w innej wersji 18 lat), być mieszkań-
cem Gminy Mosina, mieć pomysł na projekt związany z sołectwem/osiedlem za-
mieszkania. Wymagane będzie zebranie listy z podpisami 15 osób w wieku minimum
16 lat (lub 18 lat), które popierają projekt związany z sołectwem/osiedlem zamiesz-
kania. Konieczne będzie również przygotowanie wstępnego kosztorysu projektu.

Projekty będą dzielone odpowiednio dla każdego sołectwa/osiedla. Spełniać muszą
poniższe kryteria:

1) szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków sołectwa/osiedla,
2) miejsce realizacji jest przypisane  do odpowiedniego sołectwa/osiedla.

Jaki projekt?

Projekt, wyłącznie inwestycyjny, powinien być możliwy do zrealizowania w ciągu
jednego roku na terenie będącym własnością Gminy Mosina. Musi mieścić się w za-
daniach własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Nie może być
projektem częściowym, który wymagałby kontynuacji w kolejnych latach, np. nie będą
realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
czy tylko jednej z wielu części zadania. Odbiory wszelkich prac muszą być dokona-
ne w roku 2017. Całkowity koszt realizacji projektu lub projektów musi mieścić się
w puli przeznaczonej dla sołectwa/osiedla.

Weryfikacja projektów

Projekty zostaną poddane weryfikacji wstępnej, którą przeprowadzi powołany Ze-
spół Budżetu Obywatelskiego. W przypadku niekompletnego wniosku zgłaszający bę-
dzie miał 7 dni na uzupełnienie braków. Nieuzupełnione projekty nie przechodzą do
dalszego etapu.

Zakwalifikowane do dalszych prac będą projekty, które zapewniają możliwość rea-
lizacji zadania w ciągu jednego roku: aspekty techniczne, technologiczne, organiza-
cyjne, przestrzenne. Muszą zachować zgodność z zadaniami własnymi gminy oraz ich
wartość nie może być większa w puli przeznaczonej dla sołectwa/osiedla.

Po weryfikacji utworzone zostaną listy projektów do głosowania odpowiednio dla
każdego sołectwa/osiedla.

Zasady głosowania

W kolejnym etapie będzie można wybierać projekty, które przejdą weryfikację i zo-
staną skierowane do sołectw/osiedli do przegłosowania. Mieszkańcy będą mogli do-
konać wyboru na spotkaniu sołeckim/osiedla w miesiącu wrześniu. Uprawniony bę-
dzie każdy zameldowany na terenie Gminy Mosina, który najpóźniej w dniu głoso-
wania ukończył 16 lat.

Informacje o wynikach głosowania zostaną ogłoszone w dniu 30 września 2016 r.
Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wy-
czerpania puli środków odpowiednio dla każdego sołectwa/osiedla.
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wej i Dębowej,
• budowa oświetlenia drogowego na

terenie gminy Mosina, 
• budowa ul. Czereśniowej wraz z od-

wodnieniem w Mosinie; etap II-odcinek
od km 0+192 do km 0+325 wraz z od-
wodnieniem w ul. Łąkowej,

• przebudowa ul. Reja, Reymonta,
Sienkiewicza, Prusa wraz z odwodnie-
niem w Mosinie: etap II – ul. Prusa,

• budowy ul. Czereśniowej w Mosinie
– II etap. 

Ponadto: 
• przygotowywano przetarg na bu-

dowę hali sportowej w Mosinie ul.
Krasickiego,

• zawarto umowę na zakupu kosiar-
ki dla sołectwa Wiórek,

• przygotowano materiały do zamó-
wienia robót budowlanych:

- dla wykonania robót elektrycznych
i dekarskich w szkole w Pecnej, 

- dla budowy ul. Wodnej, Chopina,
Prusa, Jesionowej, Dębowej, Łąkowej,
Sosnowej w Mosinie,

- dla budowy ul. Polnej w Krośnie,
- dla budowy ul. Bankowej we Wiórku,
- dla budowy ul. Długiej w Radzewi-

cach, 
• Przygotowanie materiałów do za-

mówienia projektu budowlano-wyko-
nawczego dla budowy szczelnego zbior-
nika wód deszczowych z dróg Osiedla
„Nowe Krosno” w Mosinie.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

• wszczęcie 12 postępowań o ustale-
nie opłaty adiacenckiej z tytułu wzros-
tu wartości nieruchomości wskutek jej
podziału geodezyjnego,

• wydanie 12 decyzji ustalającej opłatę
adiacencką z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości wskutek podziału geo-
dezyjnego,

• podpisanie 2 aktów notarialnych
sprzedaży nieruchomości na rzecz na-
bywców wyłonionych w trybie prze-
targu – Czapury rejon ul. Dębowa –
Świerkowa,

• wydanie 2 decyzji o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości oraz roz-
poczęto dwie kolejne procedury 
w wyżej wymienionym przedmiocie,

• uzyskanie 5 decyzji stwierdzających
nabycie przez Gminę Mosina prawa
własności nieruchomości,

• przygotowanie i publikacja ogłosze-

Gmina Mosina skierowała 23 lutego br. pismo do Ministra Środowiska, Jana Szysz-
ki, w sprawie zmiany Prawa geologicznego i górniczego w zakresie uznania wody za
kopalinę.

Wprowadzona zmiana niosłaby ze sobą szereg konsekwencji. Uznanie zasobów wody
pitnej za złoża kopaliny pozwoli wprowadzić opłaty za koncesję na wydobycie oraz
opłaty od realnego poboru wody dokonywanego przez firmę (w naszym przypadku
przez Aquanet). Pozwoliłoby to Gminie Mosina w pełniejszy sposób chronić ujęcie
wody. Gmina posiadałaby więcej środków na inwestycje, choćby na kanalizację
deszczową. Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie zapobiegłoby pomijaniu pro-
blematyki wody pitnej przy analizie zasadności poszukiwania, rozpoznawania i wy-
dobycia innych złóż kopalin, w tym złóż kopalin energetycznych.

Pismo do wiadomości otrzymali Paweł Szałamacha, Minister Finansów oraz Ma-
riusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju. �

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Opłata za wydobycie wody?

Ogłoszenie projektów do realizacji

Na podstawie wyników głosowania przygotowana zostanie lista projektów reko-
mendowanych do realizacji dla każdego sołectwa/osiedla.

Lista będzie podana do publicznej wiadomości w terminie do 15 października w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.mosina.pl. Za wybrane do rea-
lizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczer-
pania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Wybrane w głosowaniu mieszkańców projekty zostaną wpisane do budżetu Gmi-
ny Mosina na 2017 rok i wtedy też rozpocznie się ich realizacja.

Rozważane warianty

W czasie posiedzenia połączonych komisji uczestnicy dyskusji brali pod uwagę sze-
reg możliwych alternatywnych rozwiązań. Wskazywano na propozycję ograniczenia
ilości projektów, które mogą być przegłosowywane wyłącznie w skali ogólnogmin-
nej. Nie byłoby wówczas projektów sołeckich/osiedlowych. Rozważano dolną gra-
nicę wieku - 16 czy 18 lat. Podnosiły się również głosy, aby mogły być realizowane
nie tylko projekty inwestycyjne, ale również tzw. „miękkie”. Niektórzy uczestnicy po-
siedzenia wskazywali, iż kwota przeznaczona na budżet obywatelski jest za duża (wska-
zywano kwoty kilkusettysięczne w różnych wysokościach) oraz, że być może zosta-
nie wygenerowanych zbyt dużo projektów.

To były najważniejsze głosy z wielu, które pojawiły się w czasie dys-
kusji nad budżetem obywatelski. W najbliższym czasie, na wnio-
sek komisji, zbierze się zespół powołany przez burmistrza Jerze-
go Rysia do prowadzenia dalszych prac. �

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Bud�et obywatelski Bud�et obywatelski 
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nia o przetargu na zbycie nieruchomości
w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej.

MIENIE KOMUNALNE 
• lokale komunalne, socjalne, użyt-

kowe: ogłoszenie postępowania prze-
tragowego na najem budynku użytko-
wego w Czapurach przy ul. Poznańskiej
76, 

• utrzymanie dróg: bieżące utrzyma-
nie zgodne z zapotrzebowaniem, wpro-
wadzenie zmiany organizacji ruchu na
ul. Bocznej i Tylnej w Krośnie od 1 mar-
ca br., 

• prace nad zmianami regulaminu
płatnej strefy parkowania na terenie Mo-
siny,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydano 26 zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego, 4 uzgodnienia lokalizacji
zjazdów indywidualnych lub publicz-
nych z dróg gminnych, warunki tech-
niczne dla przebiegu trasowego 33
urządzeń w pasie drogowym; uzgod-
niono 4 projekty tymczasowej organi-
zacji ruchu, 1 projekt stałej organizacji
ruchu, w toku sprawy o likwidację
szkód i odszkodowań komunikacyj-
nych (4), mienia komunalnego (1),
uzgodniono lokalizację 31 przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej w ramach programu
KPOŚ,

• transport: wprowadzenie nowych
przystanków komunikacyjnych na ul.
Bajera w Dymaczewie Starym, uwzględ-
niona w zmianie trasy dla linii komu-
nikacyjnej nr 692 od 1 marca br.,
trwają uzgodnienia nad zmianami go-
dzin dla kursów linii komunikacyjnej nr
651 obsługiwanej przez ZTM Poznań,

• place zabaw: wybrano ofertę i pod-
pisano umowę na przeprowadzenie
okresowego przeglądu placów zabaw,
siłowni zewnętrznych i innych obiektów
małej architektury,

• oświetlenie uliczne będące włas-
nością Gminy: bieżące utrzymanie
zgodnie z zapotrzebowaniem. 

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

Projekty planów na etapie
sporządzania:

• MPZP Mosina Strzelnica II: dla te-
renów usytuowanych przy ulicy Lesz-
czyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej 
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na działce
o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina obej-

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

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku Vat
Mosina – w okolicy ul. strzeleckiej 

Działka gruntu porośnięta krzewami i roślinnością niską, położona w odległości ok.
80 m od Kanału Mosińskiego. Przeznaczenie: pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone na rysunku plany symbolem 28MN. Prze-
targ w dniu 17 maja 2016 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr
110. Termin wpłaty wadium – do 10 maja 2016 r.

Pełną treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Re-
feracie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61
8109 576 oraz na stronie internetowej:  bip.mosina.pl. →mienie gminne → sprzedaż
mienia gminnego  oraz www.mosina.pl → dla inwestora �

Informacja o przetargach 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mosina

 
 

Nr działki Powierzchnia (m2) Nr Kw Cena wywoławcza  
netto (zł) 

Wadium 
(zł) 

1822/7 673 PO1M/00024304/6 100 000,00 10 000,00 
 
 

Dochody Gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
za 2015 r. wyniosły 18.523.078,56 zł, co stanowi blisko 21% ogółu dochodów Gminy.
Jest to kwota znaczna, umożliwiająca realizację zadań Gminie przypisanych. 

Nierzadko zdarza się, że weryfikując podstawy opodatkowania (tj. powierzchnie
budynków mieszkalnych, gospodarczych czy związanych z działalnością gospodarczą),
organ podatkowy stwierdza rozbieżności między danymi zadeklarowanymi do podatku
a stanem faktycznym. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o sprawdzenie dorę-
czonych decyzji wymiarowych i w przypadku rozbieżności danych stanowiących
podstawę naliczenia podatku – o wypełnienie informacji podatkowej w celu ich aktua-
lizacji. 

Formularze informacji dostępne są Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Mosinie oraz na stronie www.mosina.pl ->Dla Mieszkańca->Biuro Obsługi Intere-
santa->Podatki i sprawy finansowe. Były także publikowane w dodatku specjalnym
styczniowego numeru „Informatora Mosińskiego”.  Naczelna Izba Kontroli w swoim
raporcie za rok 2015 podała, iż podczas kontroli gmin stwierdzono nieprawidłowości
wynikające z braku weryfikacji danych zawartych w informacjach i deklaracjach składa-
nych przez podatników. Dokument ten zobowiązuje samorządy gminne do
dokonywania takiej weryfikacji, z wykorzystywaniem sankcji określonej przepisami
kodeksu karnego skarbowego. Zwracamy się zatem z apelem o dokonanie przez właś-
cicieli nieruchomości aktualizacji własnych danych dotyczących nieruchomości, w celu
uniknięcia postępowania podatkowego. �

Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Szanowny Mieszkańcu!

Sprawdź gdzie jest bilet
Przypominamy, że od dnia 1 grudnia 2015 r. administratorem mosińskiej Strefy Płatnego Par-

kowania Niestrzeżonego jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie. Jej biuro znajduje
się w budynku ZUK sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G i jest czynne w czasie obo-
wiązywania Strefy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9:00
– 14:00. tel. 697 888 435. Administrator Strefy apeluje do wszystkich jej użytkowników, by po
zamknięciu pojazdu zwracali uwagę, czy bilet parkingowy znajduje się za szybą, w widocznym
miejscu. Jedynie taki stan jest dowodem na opłacenie postoju w Strefie. Bilet, który nie zostanie
umieszczony za szybą pojazdu lub nie będzie widoczny dla kontrolera, nie jest traktowany jako
dowód opłaty.  Zdarza się, że mimo umieszczenia biletu we właściwym miejscu, przy zamykaniu
drzwi podmuch wiatru powoduje jego przemieszczenie. Dlatego prosimy, by po zamknięciu po-
jazdu sprawdzić miejsce biletu. � JN
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mujących obszar pomiędzy ul. Jarzy-
nową, Bukową, Kalinową, drogą tj.
działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosi-
na wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecka i
Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz te-
renu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina, 

• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej i terenów zabudowy miesz-
kaniowej z usługami przy ul. Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar po-
między bocznicą kolejową od linii E–59
Wrocław – Poznań, ulicą Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami
kolejowymi linii E – 59 Wrocław  – Poz-
nań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i So-
winki, dla terenów części miasta Mosi-
na oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych te-
renów wsi Bolesławiec oraz zachodnich
terenów wsi Borkowice, dla terenów
części wsi Krosno oraz części wsi
Drużyna, dla terenów części wsi Kros-
no,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie spo-
sobów ich zagospodarowania i zabu-
dowy.

Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów częś-
ci wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla
terenów lasów, terenów rolniczych oraz
terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki, Sa-
sinowo i Rogalinek, 

• MPZP Krajkowo zachodnich tere-
nów wsi Krajkowo, usytuowanych po-
między drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajko-
wo, granicą administracyjną Gminy
oraz granicą administracyjną wsi,

• MPZP Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap, łączącej
ul. Mocka w Mosinie (droga wojewódz-
ka nr 431) z ul. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowinkach – Drużynie (droga po-
wiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową
przez Kanał Mosiński,

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-

Gminne Centrum Informacji w Mo-
sinie serdecznie zaprasza przedsiębior-
ców na bezpłatne warsztaty praktyczne
pt. „Media społecznościowe w Twojej
firmie”, które odbędą się w dniu 21
kwietnia  /czwartek/ w pracowni kom-
puterowej GCI. Podczas warsztatów
przeszkolone zostaną 4 grupy maksy-
malnie po 5 osób: I grupa w godz. 14.00
– 14.50, II grupa 15.00 – 15.50, III gru-
pa 16.00 – 16.50,  IV grupa 17.00 –
17.50. 

Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom samodzielne prowadzenie działań 
w mediach społecznościowych. Podczas zajęć przeprowadzonych przez wykwalifi-
kowanego trenera będzie można uzyskać informacje na temat skutecznego pozyski-
wania nowych klientów za pomocą najpopularniejszego portalu społecznościowe-
go, jakim jest Facebook. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat narzędzi mar-
ketingowych i ich praktycznego wykorzystania we własnej  firmie. 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu będą przyjmowane do dnia 15
kwietnia br. pod nr tel. 61 8192-746 lub e-mail: gci@mosina.pl.
(imię i nazwisko, nr tel., preferowana godzina). Liczba miejsc
ograniczona. Zapraszamy! �

Anna Różańska
Gminne Centrum Informacji w  Mosinie

Bezpłatne warsztaty praktyczne
„Media społecznościowe w Twojej firmie”

W programie znajdą się między innymi zagadnie-
nia dotyczące:

1. Zakładanie fanpage’a
2. Podstawowe funkcje fanpage’a

3. Zarządzanie wpisami
4. Optymalizacja zamieszczanych treści

5. Wchodzenie w interakcję z fanami i inny-
mi fanpage’ami

6. Moderacja treści

Wrastające w napowietrzne linie elek-
troenergetyczne gałęzie drzew mogą sta-
nowić poważne zagrożenie bezpieczeń-
stwa zarówno właścicieli nieruchomości,
jak i okolicznych mieszkańców. Mogą być
też przyczyną awarii i przerw w dosta-
wach prądu. Z kolei w przypadku silnych
wiatrów, istnieje również ryzyko zerwa-
nia przewodów. 

Minimalne odległości gałęzi drzew od li-
nii elektroenergetycznych uzależniono
od wysokości napięcia oraz rocznego
przyrostu danej rośliny. Zgodnie z normą
PN-E-5100-1 dla linii: niskiego napięcia
0.4 kV jest to 1,0 m + pięcioletni przyrost;
średniego napięcia 15-30 kV jest to 2,6 m
+ pięcioletni przyrost; wysokiego napię-
cia 110 kV jest to 3,23 m + pięcioletni
przyrost.

Zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny obo-
wiązek usunięcia, bądź dokonywania za-
biegów pielęgnacyjnych drzew pod linia-
mi energetycznymi ciąży na właścicielu
gruntu, na którym drzewa rosną. Przed
rozpoczęciem prac należy poinformo-
wać o tym fakcie zakład energetyczny. Z
kolei obowiązkiem właściciela urządzeń
energetycznych jest utrzymanie i kontro-
la urządzeń w celu ich prawidłowej eks-
ploatacji oraz likwidowanie ewentualnych
zagrożeń.

Przypominamy, że zabiegi pielęgnacyj-

ne drzew m.in. w postaci cięć sanitarnych,
właściciel nieruchomości winien prze-
prowadzić we własnym zakresie, pod
warunkiem, że będą one wykonane zgod-
nie z przepisami i zasadami sztuki ogrod-
niczej (wyjątek stanowią tereny wpisane
do rejestru zabytków). Zgodnie z ustawą
o ochronie przyrody, prace w obrębie ko-
rony drzewa nie mogą prowadzić do
usunięcia gałęzi w wymiarze przekra-
czającym 30% korony, która rozwinęła się
w całym okresie rozwoju drzewa, chyba
że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi obu-
marłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa; 3) wykonanie specjalis-
tycznego zabiegu w celu przywróceniu sta-
tyki drzewa.

Przycięcie koron drzew należy także do
obowiązków właścicieli nieruchomości.

Apelujemy o właściwą pielęgnację drzew
rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie lub
wrastających w napowietrzne linie elek-
troenergetyczne. Sukcesywne przycina-
nie takich drzew zminimalizuje poten-
cjalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
przebywających w sąsiedztwie, a także ry-
zyko ich uszkodzenia. �

Dominika Grząślewicz-Gabler
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa

Pielęgnacja wrastających drzew 
– przypominamy o obowiązku 
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nów przy jeziorze Dymaczewskim 
w Dymaczewie Nowym, usytuowa-
nych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (za-
chodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią
granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą jeziora Dy-
maczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północny-
mi granicami działek o nr ewid. 316, 9,
10, 18 obręb Dymaczewo Nowe, 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zie-
leni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosiń-
skim oraz od północy ul, Lipową w Kro-
sinku,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi
Rogalin w granicach obrębu ewiden-
cyjnego wsi. 

• MPZP Czapury (północny – za-
chód): dla północno-zachodnich tere-
nów wsi Czapury, usytuowanych po-
między ciekiem Głuszynka i rzeką
Wartą, granicą administracyjną Gminy
oraz ul. Poznańską. 

• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzy-
niaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usy-
tuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka
i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami,
Kanałem Mosińskim oraz ul. Łazienną
w Mosinie.

Wyłożenie do publicznego wglądu: 
• MZP Mieczewo (grunty rolne i leś-

ne), dla terenów części wsi Mieczewo tj.
terenów lasów, terenów potencjalnych
dolesień, terenów łączników ekolo-
gicznych, terenów rolniczych na ob-
szarze wsi Mieczewo,  

• MPZP Mosina: Gałczyńskiego –
Leśmiana dla terenów przy ul. Gałczyń-
skiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usy-
tuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, ul.
Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz 
z tymi ulicami, bocznicą kolejową od li-
nii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań, 

• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Kuncewiczowej, Makuszyńskiego, Ko-
nopnickiej dla terenu usytuowanego po-
między ulicami I. Jurgielewiczowej, M.
Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego, 
i M. Konopnickiej w Mosinie.

Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-

Azbest trzeba usunąć
Rozpoczął się nabór wniosków o udział w programie likwidacji wyrobów zawie-

rających azbest w 2016 r. Wnioski o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających az-
best można składać w Urzędzie Miejskim w Mosinie do 31 sierpnia br. Będą one roz-
patrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania limitu środków. Usunię-
cie wyrobów azbestowych z nieruchomości jest całkowicie bezpłatne – dofinansowanie
w ramach programu wynosi 100%. Azbest jest szkodliwy dla zdrowia. W roku 1998
jego produkcja została w Polsce ustawowo zakazana. Rok później wprowadzono za-
kaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W 2002 r. Rada Ministrów przy-
jęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowa-
nych na terytorium Polski”. Program ten nakłada na właścicieli nieruchomości, na
której znajdują się wyroby azbestowe obowiązek sporządzania w tej sprawie corocznych
raportów i przekazywanie ich do właściwych organów. Azbest jest także systematycznie
usuwany w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularz wniosku można zna-
leźć na stronie www.mosina.pl, w zakładce: Dla Mieszkańca>Wnioski do pobra-
nia>Ochrona Środowiska, a także Urzędzie Miejskim w Mosinie: Biuro Obsługi In-
teresanta tel. 618109 505, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (po-
kój nr 11) tel. 61 8109 545, 618109 546, 61 8109 547. � JN

Bardzo często nieodłącznym dokumentem towarzyszącym
życiorysowi (CV), jest list motywacyjny. Jest on wymagany
przez niektórych pracodawców, którym zależy na uzyskaniu
dodatkowych informacji o kandydacie do pracy, poza tymi
zawartymi w życiorysie. Czym zatem się różni od tego ostat-
niego i jak go przygotować?

Na samym początku należy zaznaczyć, że list moty-
wacyjny nie może być powtórzeniem CV. Jego rola po-
lega na tym, aby przekonać potencjalnego szefa firmy
o tym, że warto danego kandydata zaprosić na rozmo-
wę kwalifikacyjną, a docelowo zatrudnić. 

Dokument ten powinien zostać rozplanowany na jednej kartce A4 i mieć przejrzystą,
czytelną formułę. Składa się z podstawowych elementów, takich jak: data w prawym
górnym rogu, niżej po lewej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, adres, telefon kon-
taktowy oraz e-mail, natomiast po prawej stronie umieszczamy imię i nazwisko nadawcy
i/lub nazwę firmy. Oczywiście treść listu rozpoczynamy od użycia zwrotu grzecznoś-
ciowego np. Szanowni Państwo.

W dalszej części powołujemy się na treść ogłoszenia, na które aplikujemy, wpisując
jego numer referencyjny i źródło pochodzenia, np. prasa, Internet. Następnie prze-
chodzimy do wymagań pracodawcy, jakie zostały postawione na danym stanowisku
i odnosimy je do naszego doświadczenia, wskazując na konkretne umiejętności, osiągnię-
cia, wyróżnienia czy sukcesy. Naszym celem jest pokazać przyszłemu szefowi, że jes-
teśmy doskonale przygotowani do pracy w konkretnym zawodzie i wyrażamy wolę dal-
szego kształcenia i poszerzania wiedzy. W tej części warto też wspomnieć o swoich ce-
chach charakteru, adekwatnych do pracy na stanowisku, o które aplikujemy.

List kończymy sformułowaniem, w którym wyrażamy wolę pojawienia się na rozmowie
kwalifikacyjnej w celu bezpośredniego przybliżenia informacji o sobie oraz zwrotem
grzecznościowym np. „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.

Pamiętajmy także, aby ten dokumenty był wydrukowany na czystej kartce i wyglądał
schludnie, aby był napisany poprawnie stylistycznie, nie zawierał błędów ortograficz-
nych oraz skrótów. Jest on bowiem przepustką do kolejnego etapu rekrutacji.

Przykłady listów motywacyjnych dla osób z doświadczeniem zawodowym i absol-
wentów szkół znajdują się na stronie www.gci.mosina.pl. Zaprasza-
my. 

W kolejnym numerze – jak przygotować się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej?

Karolina Adamczyk–Pięta
Koordynator Gminnego Centrum

Informacji w Mosinie

Jak przygotować list motywacyjny?
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kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie w zakładce: Or-
gany gminy>Burmistrz>Obwieszczenia
planistyczne>Wykaz dokumentów pla-
nistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• przygotowanie rocznego sprawoz-

dania do Krajowego Ośrodka Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami w za-
kresie emisji gazów cieplarnianych oraz
ilości spalonych paliw,

• przygotowanie rocznej informacji za
2015 r. w zakresie prowadzonych ocen
oddziaływania na środowisko oraz stra-
tegicznych ocen oddziaływania na śro-
dowisko,

• przygotowywanie rocznego spra-
wozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi
za 2015 rok, w zakresie gospodarki od-
padami ciekłymi,

• przygotowanie procedury dotyczącej
aktualizacji Programu Ochrony Środo-
wiska dla Gminy Mosina na lata 2015-
2018 z perspektywą na lata 2019-2022,

• bieżąca współpraca ze Związkiem
Międzygminnym Schronisko dla
Zwierząt w Skałowie oraz przekazanie
6 psów do Schroniska w Skałowie,

• bieżąca współpraca ze Związkiem
Międzygminnym SELEKT w zakresie
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, 

• współpraca z Referatem IK oraz
Spółką Aquanet w zakresie realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych,

• prowadzenie postępowań admi-
nistracyjnych: w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach (10) i w sprawie wydawania ze-
zwoleń na usunięcie drzew i krzewów
(67),

• przyjmowanie i weryfikacja wnio-
sków o udział w programie likwidacji
wyrobów zawierających azbest (10),

• prowadzenie postępowań wyjaś-
niających z zakresu nawożenia ziemi,
oraz zmiany stosunków wodnych na
gruncie,

• cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
na terenie gminy Mosina.

Odbiór odpadów komunalnych to zadanie własne gminy. Gdy przed trzema laty weszła 
w życie tzw. ustawa śmieciowa, gminy zostały zmuszone do przeprowadzania przetargów
na wywóz odpadów. Tam, gdzie odpady wywoziły wcześniej gminne „komunalki”, usługę
tę najczęściej przejęły duże firmy, bo wygrywają przetargi. Teraz w Sejmie czeka nowelizacja
ustawy o zamówieniach publicznych, która zwolnić ma samorządy z przymusu przetargu
w przypadku zlecenia wywozu odpadów lokalnemu zakładowi. – To dla nas strategiczna
sprawa – uważa Andrzej Strażyński, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.

Zanim weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości, tzw. „usta-
wa śmieciowa”, wywóz odpadów stanowił znaczący element usług świadczonych przez
mosiński ZUK. Na terenie naszej gminy wykonywały ją także inne firmy, bo właści-
ciel nieruchomości wybierał, kto ma odbierać od niego odpady. – Było to może nie
do końca właściwe, bo na naszych ulicach pojawiało się dwóch, trzech różnych prze-
woźników. Od jednego mieszkańca brała firma nasza, a od sąsiada zupełnie inna – stwier-
dza Andrzej Strażyński. Jego zdaniem był to niepotrzebnie generowany w jednym miej-
scu ruch samochodów, dublowane trasy, no i dodatkowa emisja spalin. Dla ZUK-u
problemem były wówczas indywidulane umowy z liczną grupą mieszkańców. Wie-
lu klientów, to z kolei konieczność prowadzenia windykacji. – Musieliśmy w to an-
gażować dużo sił i środków – wyjaśnia pan prezes.

Wprowadzony w roku 2013 podatek śmieciowy, Andrzej Strażyński uważa za dobre
rozwiązanie, gdzie każdy mieszkaniec ma zagwarantowany odbiór tych odpadów 
i mobilizację do ich segregacji. Niestety z tamtą ustawą zmienił się jeszcze jeden za-
pis, który zobligował gminy do konieczności przeprowadzenia przetargu na odbiór
śmieci. – Ustawodawcę nie interesowało, że gminy mają własne zakłady komunalne, któ-
re to zadanie realizują. Zgodnie z nowymi przepisami miały one wystartować w prze-
targach obok dużych firm – relacjonuje dalej.

Walka o przetrwanie

Na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne, bo przetarg powinien gwarantować ko-
rzystną dla gminy, optymalną cenę. Jeżeli jednak w przetargach startują firmy duże,
mocne finansowo i sprzętowo, to małym firmom jest trudno z nimi „walczyć”. – Duże
firmy często stosują ceny dumpingowe na krótki okres: pół roku, rok, może dwa, a „ko-
munalka” nie utrzyma przez ten czas ludzi i nie odstawi sprzętu, który musi jeździć. Nie
ma też gwarancji, że kolejny przetarg wygra, czyli wielka niewiadoma – tłumaczy nie-
korzystny dla ZUK-u mechanizm jego prezes. Odbiór odpadów komunalnych w Gmi-
nie Mosina, był od lat wykonywany przez firmę własną, lokalną, gminną. – Gdybyśmy
tego nie robili – mówi – musielibyśmy zwolnić ludzi, co najmniej 12 osób, a to są lu-
dzie z tego terenu, z tej gminy. Jak wyjaśnia dalej, problematyczne stałoby się zagos-
podarowanie sprzętu, a ZUK ma na swoim stanie 5 śmieciarek, bramowce, hakow-
ce, całe zaplecze do wywozu śmieci. – Tego byśmy nie sprzedali za korzystnie, bo wia-
domo, że jak wchodzą duże firmy, z reguły dysponują nowym sprzętem i taki jak nasz,
kilkunastoletni, nie jest w kręgu ich zainteresowań. Jak zatem poradził sobie Zakład po
wejściu ustawy „śmieciowej”? – Musieliśmy wykonać wiele pracy, żeby przetrwać na
rynku i to się udało – stwierdza A. Strażyński.

Nie wygrali pierwszego przetargu, wygrał go Remondis, którego ZUK był potem pod-
wykonawcą, za „śmieszne” jak mówi pan prezes pieniądze. Chodziło jednak o to, żeby
jakoś przetrwać pół roku, świadomie generując nawet straty. W następnym przetar-
gu, by mieć w nim jakieś szanse, wystartowali w konsorcjum z Remondisem. – Trze-

Odbiór śmieci - potrzebna zmiana
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SPOTKANIA
• z przedstawicielami Zamawiającego

(PKP PLK S.A.), Wykonawcy (Trakcja
PRKiL S.A), Projektanta (INTOP), Za-
rządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
w sprawie udrożnienia przejazdu kole-
jowego na ul. Śremskiej,

• z posłem na Sejm VIII kadencji, pa-
nem Szymonem Szynkowskim vel Sęk.
Przedmiotem spotkania były sprawy
związane z możliwościami rozwoju
Gminy Mosina, kwestie komunikacyj-
ne na terenie gminy oraz problemy wy-
nikające z obecności stref ochronnych
ujęcia wody Mosina-Krajkowo i inne
ograniczenia będące efektem obecnoś-
ci Wielkopolskiego Parku Narodowego
raz Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego, Zakoli Warty i licznych terenów
Natura 2000 oraz siedlisk i zwierzyny, 

• z Dyrektorem Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego Adamem Kaczmar-
kiem w sprawach związanych z ko-
niecznością uregulowania zasad
współpracy pomiędzy WPN a MKŻ,

• z Sekretarzem Generalnym Związku
Gmin Wiejskich RP Leszkiem Świętal-
skim. Rozmawiano m. in. na temat
możliwości wstąpienia Gminy Mosina
do ZGW RP i wiążącymi się z tym ko-
rzyściami, 

• z mieszkańcami ul. Czereśniowej na
Osiedlu Leśnym w Czapurach w spra-
wie przejęcia przez Gminę Mosina ul.
Czereśniowej, będącej własnością osób
fizycznych, właścicieli posesji zlokali-
zowanych przy ul. Czereśniowej,

• z Dyrektorem Departamentu
Wdrażania Programu Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Hubertem Zobel
celem złożenia wyjaśnień w związku 
z możliwością uzyskania dofinanso-
wania na wybudowaną ul. Strzelecką –
zastępca burmistrza Przemysław Mie-
loch,

• udział w spotkaniu Akcjonariuszy
spółki Aquanet S.A. zorganizowanym
przez Prezydentem Miasta Poznania
pana Jacka Jaśkowiaka, m.in. w sprawie
możliwości i konsekwencjach prywa-
tyzacji Spółki Aquanet, 

• udział w naradzie u Zastępcy Staro-
sty Poznańskiego, pana Tomasza Łubiń-
skiego. Przedmiotem spotkania było
ostateczne wyjaśnienie rozbieżności 
w ocenie projektu przebudowy ul. So-
winieckiej, 

• udział w szkoleniu w ramach zjaz-
dów organizowanych dla wójtów, bur-

ba było kalkulować albo z nimi, albo samodzielnie, ale wtedy większe ryzyko, bo poje-
dynczo moglibyśmy przegrać i nie mielibyśmy nic – wyjaśnia mój rozmówca. – Teraz
mamy sytuację taką, na którą nie narzekamy, bo mamy to konsorcjum, jakoś podzieli-
liśmy się terenem. Mosina pozostała w obsłudze Remondisu. Wiadomo – większy za-
wsze ma więcej racji, a oni sobie wybrali miasto.

W zawiązanym konsorcjum ZUK jest liderem, a Remondis – partnerem. Pieniądze,
za które Zakład wykonuje te usługi, są przyzwoite i da się z tego funkcjonować. Jed-
nak umowa kończy się w 2016 r., a z informacji ze związku „SELEKT”, w którym
Gmina Mosina uczestniczy, wynika że w okresie półrocza będą przygotowywane ko-
lejne przetargi. – Musimy zgłosić deklarację, że w przetargu wystartujemy, ale jest jesz-
cze nadzieja, że ustawodawca zmieni ustawę i dostosuje przepisy polskie, które
nałożyły wymóg przetargowy, do rozstrzygnięć europejskich.

Tu potrzebna zmiana

To właśnie dyrektywy unijne stoją za przygotowaną nowelizacją ustawy Prawo za-
mówień publicznych. Nowe przepisy umożliwić mają niestosowanie przepisów tej
ustawy w przypadku zamówień zawieranych pomiędzy podmiotami sektora pub-
licznego. Dopuszczają zatem zlecanie wszelkich zamówień spółkom państwowym lub
samorządowym, bez obowiązku przetargu. W przypadku gdy zamawiający kontro-
luje spółkę (80% zadań realizuje dla zamawiającego), będzie mógł zrezygnować z prze-
targów na odbiór i zagospodarowanie śmieci.

Prezes mosińskiego ZUK-u, osobiście zabiegał o taką zmianę i to od dawna. Roz-
mawiał w tej sprawie z posłami poprzedniej kadencji, lecz jak przyznaje bez skut-
ku, co także uważa za osobistą porażkę. Rozmawia także teraz i jest duża szansa, że
Sejm tę zmianę wprowadzi. – To byłaby dobra dla nas zmiana i dla gminy także. Byłoby
dobrze, gdyby w zakresie odbioru śmieci obsługiwała ją własna firma – twierdzi mój
rozmówca.

Także samorządy uważają, że nowe przepisy byłby dla nich korzystne: zwolniłyby
z kosztów organizowania przetargów, dały możliwość szybszego zlecania, bieżącej
kontroli, no i poprawy jakości świadczonych usług. – Podniósł się krzyk medialny, że
zmiana ta doprowadzi do upadku wiele firm prywatnych, ale to nie jest prawda. Jeżeli
np. w naszym związku Selekt jest 20 gmin, z których tylko 3 mają działalność w sfe-
rze własnych spółek komunalnych, czyli Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina, to dla
17 gmin przetargi nadal byłyby koniecznością – wylicza Andrzej Strażyński.

Poza tym proponowane zmiany to tylko możliwość dla samorządu decydowania,
czy chce zlecić odbiór odpadów na zewnątrz, na zasadzie wolnorynkowej, czy też
ma dostatecznie duży potencjał, by samodzielnie to zadanie realizować. A przecież
taka jest istota samorządu właśnie, że to od lokalnej społeczności powinno zależeć,
w jaki sposób pewne jej zadania mają być wykonane. �

Joanna Nowaczyk
Fot. Marlena Chmielewska

ZUK niedawno został wyróżniony Wielkopolską Nagrodą Jakości. Na zdjęciu prezes Andrzej Strażyński 
z Burmistrzem Gminy Mosina i jego zastępcą.  
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mistrzów, prezydentów miast i staros-
tów: „Ustalenie opłat publicznopraw-
nych na przykładzie opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w świetle najnowszego orzecznictwa
sądów administracyjnych” oraz „Wy-
brane problemy dostępu do informacji
publicznej – czy możliwe jest nadużycie
prawa dostępu do informacji publicz-
nej”,

• udział w VI posiedzeniu Zgroma-
dzenia Związku Międzygminnego „Cen-
trum Zagospodarowania Odpadów –
SELEKT”,

• Udział w XV Sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu. Sesję rozpoczęto infor-
macją na temat działania Powiatu Poz-
nańskiego na rzecz sportu oraz wrę-
czeniem nagród najlepszym sportow-
com i trenerom Powiatu Poznańskiego
w 2015 r., �

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina oraz
referatów Urzędu Miejskiego – opracowała Joanna
Nowaczyk.

„Pudełko życia” to akcja skierowana do
osób starszych, chorych i mieszkających sa-
motnie. Polega na umieszczeniu formula-
rza ze swoimi danymi medycznymi w spe-
cjalnym pudełku, które z kolei wkłada się
do lodówki. Lodówka to uniwersalne
miejsce i znajduje się niemal w każdym
domu, a ratownicy medyczni wskazują ją
jako najłatwiejszą w dostępie. 

Formularz, który należy wypełnić, za-
wiera imię i nazwisko, informacje o stanie
zdrowia, o przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki oraz kontakt do najbliższych.
Po umieszczeniu formularza w pudełku, 
a pudełka w lodówce, dodatkowo umiesz-
czamy na niej specjalną naklejkę dla służb
ratowniczych informujących, że tu znajduje
się „Pudełko życia”. 

„Pudełko życia” można otrzymać
bezpłatnie w Ośrodku Pomocy społecz-
nej w Mosinie, biurze Obsługi intere-
santa Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
w przychodni Medicomplex przy ul.
konopnickiej 33 i ul. Dworcowej 3, w ap-
tece gencjana w krośnie (galeria) ul.
nektarowa 3, w aptece Macierzanka 
w Rogalinku ul. Mostowa 10, w aptece
alchemia, Puszczykowo, ul. kościelna 7.

Inicjatorem akcji jest Komisja Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej oraz
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie.

Ważne informacje w razie wypadku:

� Numer osoby, do której mógłby za-
dzwonić ratownik w razie wypadku, zapisz
w telefonie komórkowym pod między-
narodowym skrótem ICE.
��Jeśli chorujesz na cukrzycę – noś bran-

soletkę. Na opasce powinny znajdować się:
imię i nazwisko, typ cukrzycy oraz numer
telefonu do bliskich.
��Jeżeli chorujesz przewlekle, bierzesz sta-

le leki lub jesteś na coś uczulony, noś 
w portfelu karteczkę z takimi informacja-
mi.
��Jeżeli opiekujesz się chorym na chorobę

związaną z utratą pamięci (Alzheimer,
demencja starcza) przyczep do jego ubra-
nia lub włóż do kieszeni kartkę z imieniem,
nazwiskiem, informacją, na co choruje oraz
numerem telefonu do bliskich.

�
Jeżeli mieszkasz w domu jednorodzin-

nym, umieść w widocznym miejscu numer
domu i nazwę ulicy. Dzięki temu służby ra-
townicze łatwiej dotrą do celu. �

Ważne numery alarmowe 999 i 112

Pudełko życia

W SKRÓCIE:

Na drogach profilowanie
i remonty

Od 15 marca rozpoczęło się 
wiosenne profilowanie gminnych dróg
gruntowych. Wyprofilowane zostaną
wszystkie drogi gruntowe będące włas-
nością Gminy Mosina. Wykonawcą
tego zadania jest Zakład Usług Komu-
nalnych w Mosinie. 

Prace potrwają do dwóch miesięcy.
Urząd Miejski w Mosinie ogłosił prze-
targ na remont cząstkowy nawierzch-
ni bitumicznych. Naprawiane będą
pozimowe ubytki w asfalcie na drogach
gminnych na terenie całej gminy, 
a także powiatowych – w granicach
miasta Mosina. 

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

Konkursy na dyrektorów
W związku z tym, że w bieżącym roku

szkolnym upływa kadencja dyrektorów
3 szkół i 2 przedszkoli, Burmistrz
Gminy Mosina ogłosił konkurs na 
stanowiska dyrektorów następujących
placówek oświatowych: Przedszkola
nr 4 w Mosinie, Przedszkola w Wiór-
ku, Zespołu Szkół w Rogalinie, Zespołu
Szkół  w Rogalinku i Gimnazjum nr 1
w Mosinie. Prace komisji konkurso-
wych  odbędą się 18 kwietnia dla
przedszkoli i 25 kwietnia dla szkół. �

W miesiącach kwietniu i maju br., w godz. od 9.00 -19.00, będzie przeprowadzo-
na kontrola z zakresu sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości
zamieszkałych oraz tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Kon-
trolę przeprowadzi Straż Miejska w Mosinie. 

W związku z powyższym, należy przygotować dokumenty świadczące o przekazywaniu
nieczystości ciekłych: 

���w przypadku, gdy nieczystości ciekłe gromadzone są w zbiorniku bezodpływo-
wym rachunki/faktury za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, umowa 
z przedsiębiorcą opróżniającym zbiornik bezodpływowy (jeżeli została zawarta w for-
mie pisemnej),

���w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ście-
ków dokument potwierdzający zgłoszenie budowy przedmiotowego urządzenia, ra-
chunki/faktury za oczyszczanie urządzenia z osadów,

���w przypadku, gdy na nieruchomości znajduje się kanalizacja rachunki/faktury
lub umowę z Aquanet S.A.

Jednocześnie informujemy, iż w celu uzyskania informacji o przybliżonym termi-
nie przeprowadzenia kontroli na danej ulicy, należy zwrócić się do Straży Miejskiej
w Mosinie, tel. 618-197-855, 618-197-859. Istnieje także możliwość złożenia sto-
sownych wyjaśnień co do sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nie-
ruchomości w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, w godzinach jego otwarcia. �

Uwaga mieszkańcy wsi Krosno!
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Jak dobrze mieć sąsiada  
We wtorkowe przedpołudnie 15 marca, uczniowie technikum architektury

krajobrazu z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie fachowo zajęli się zie-
lenią na placu rekreacyjnym w sąsiedniej wsi – Pecnej. Pod okiem profeso-
rów Zdzisława Guzikowskiego i Bogdana Ambrożego dokonali wiosenne-
go cięcia rosnących tam roślin ozdobnych. Z przycięciem róż nie było więk-
szego problemu. Natomiast odpowiednie uformowanie kęp traw ozdobnych
wymagało już pewnej wiedzy      i nakładu pracy. Architekci krajobrazu jako
fachowcy szybko się jednak z tym uporali. – Cieszy bardzo ta wspaniała ini-
cjatywa – mówi Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel. –
Pragnę podziękować w imieniu własnym i mieszkańców Pecnej Dyrektorowi
Szkoły, opiekunom, uczniom i inicjatorom tej akcji. �

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenu I. Jurgielwiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Ma-
kuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie wraz z prognozą od-
działywania na środowiskowego od 6 kwietnia 2016 r. do 28
kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosi-
na, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy
Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko jest również zamieszczony na stro-
nie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl � BIP >
Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Pla-
ny miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami – 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie, o godz. 15.00 w Sali 110. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piś-
mie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym
terminie do 13 maja 2016 r.

Od 20 kwietnia do 15 maja wyłożony będzie do publiczne-
go wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów części wsi Mieczewo tj. terenów la-
sów, terenów potencjalnych dolesień, terenów łączników eko-
logicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi. Wyłożenie
nastąpi w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl.
20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej
Gminy pod adresem: www.mosina.pl � BIP > Organy Gminy >
Burmistrz >� Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się 5 maja 2016 r. w Świet-
licy Wiejskiej w Mieczewie, o godz. 18.00 w Sali 110. 

Uwagi, które może złożyć każdy, kto kwestionuje przyjęte 
w tym planie ustalenia, należy składać na piśmie do Burmist-
rza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja
2016 r. �

Oprac. JN

Wyłożenie planów: Mosina i Mieczewo 

Uwaga mieszkańcy osiedla
„Przy Strzelnicy”

Zarząd Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie zaprasza do
udziału w V Sprzątaniu Strzelnicy, które odbędzie się 23 kwiet-
nia br. od godz. 14.00, zbiórka przy dębie od ul. Strzeleckiej.
Uczestnicy otrzymają worki na śmieci, rękawice, poczęstunek
i nagrody.

Do końca kwietnia br. można także przesyłać projekty ini-
cjatyw mieszkańców, które Zarząd wraz z wnioskodawcami
zrealizuje w tym roku. Szczegóły na profilu facebookowym
Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” lub kontakt bezpośredni z za-
rządem – dane podane niżej.

Zarząd planuje także zorganizowanie  w drugiej połowie roku
wystawy „Nasze Osiedle wczoraj i dziś”. Dlatego też zwraca
się do mieszkańców Mosiny o udostępnienie starych zdjęć zro-
bionych na Osiedlu nr 3, które przyczynią się do urozmaice-
nia wystawy. Zdjęcia zostaną zwrócone w nienaruszonym sta-
nie. Kontakt: przystrzelnicy@gmail.com lub tel. 510 697 056.

Zmiany w rozkładzie 651
Od 1 kwietnia br. nastąpiły zmiany w rozkładzie autobusu

linii 651 kursującego trasie Mosina – Poznań, obsługiwanej
przez ZTM Poznań. Zmiany nastąpiły na wniosek Urzędu
Miejskiego w Mosinie, który z kolei wysłuchał wniosków
pasażerów korzystających z tej linii, w części zgłoszonych pro-
pozycji. 

Zmiany dotyczą kursów i dni:

Z Mosiny (Dworzec PKP) 

• dni robocze: przesunięcie z godz. 10.35 na 10.40 oraz 
z 18.00 na 18.10

• soboty, niedziele i święta: przesunięcie z godz. 13.20 na
13.30 oraz 18.00 na 18.10

Z Dębca

• soboty, niedziele i święta: przesunięcie z godz. 8.20 na 8.05. 
Pełny rozkład jazdy autobusu 651 dostępny jest na

www.ztm.poznan.pl->Komunikacja. 
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 
1 – 31 marca

Rada Miejska w Mosinie obradowała na
sesji 30 marca oraz na 6 posiedzeniach
komisji stałych. 

Komisje oprócz spraw bieżących zajmo-
wały się następującymi tematami:
Komisja Rewizyjna – Kontrolą wydatków
poniesionych  przez  Gminę  Mosina z
tytułu  dowozu  uczniów  do  szkół w
latach 2013-2015; Komisja Porządku Pub-
licznego i Bezpieczeństwa – analizą
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w
mieście i obiektach użyteczności publicz-
nej oraz sprawozdaniem z działalności
ochotniczych straży pożarnych; Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – szko-
dami łowieckimi na gruntach rolnych
oraz w lasach Wielkopolskiego Parku
Narodowego, informacją  od  kół  łowiec-
kich o ilości ptaków  oraz zajęcy
wypuszczonych  na  pola  na  terenie
gminy Mosina; Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu na posiedzeniu wyjazdowym w
Zespole Szkół w Rogalinie - planem roz-
woju turystyki, w tym turystyki
kulturalnej; Komisja Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej – zdrowym   odżywia-
niem   w   stołówkach   szkolnych,
przedszkolach i żłobkach, a także pro-
dukcją zdrowej żywności na terenie
gminy Mosina. Trzy połączone komisje:
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego, Budżetu i Finansów oraz
Promocji Gminy i Współpracy Samo-
rządowej na wspólnym posiedzeniu
dyskutowały o budżecie obywatelskim ->
s.15 O Budżecie Obywatelskim.

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w
Mosinie, radni zapoznali się ze sprawoz-
daniem z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mosinie wraz z raportem z
realizacji „Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii” na 2015 r. Zajęli
się także z oceną zasobów pomocy
społecznej dla Gminy Mosina. Rada Miej-
ska podjęła uchwały dotyczące
mosińskiego OPS-u – jego statutu oraz
zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2016 rok”. Rada przyjęła także
„Program opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mosina”, a
także zmiany w budżecie Gminy na

2016 r. Przyjęła także zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy
Mosina na lata 2016 -2010. Kolejna
uchwała dotyczyła przejęcia od Powiatu
Poznańskiego zadania z zakresu zarządza-
nia publiczną drogą powiatową na
odcinku ul. Leszczyńskiej -> s.15 Światła
na skrzyżowaniu. Radni przyjęli także 6
uchwał dotyczących skargi jednego miesz-
kańca, a także jedną uchwałę w sprawie
skargi innego mieszkańca. Część skarg
została przekazana do zbadania ich zasad-
ności przez Komisję Rewizyjną, a część
przekazana Wojewodzie Wielkopol-
skiemu. 

Przewodniczący komisji stałych przed-
stawili kwartalne sprawozdanie z pracy
poszczególnych komisji. 

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

Terminarz posiedzeń
Rady od 12 do 28 
kwietnia

12 kwietnia g. 14.30 – Komisja Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa:  Analiza
wykonania  budżetu Gminy  Mosina  za
rok  2015  w zakresie  bezpieczeństwa  
i  porządku  publicznego, od 15.00 wyjazd
- ocena stanu oznakowania ulic Mosina. 

13 kwietnia, g. 17.30 – Komisja Rewi-
zyjna: Kontrola wykonania budżetu za
rok 2015.

14 kwietnia, g. 17.30 – Komisja Promo-
cji Gminy i Współpracy Samorządowej:
analiza wykonania budżetu za rok 2015,
omówienie Dni Mosiny 2016 oraz pozos-
tałych imprez plenerowych w sezonie
wiosna – lato, omówienie dotychczasowej
współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą
Mosina – posiedzenie wspólne z Komisją
Rozwoju Miasta Puszczykowa oraz pozos-
tałymi radnymi Rady Miasta
Puszczykowa i Burmistrzem Miasta Pusz-
czykowa. Miejsce: Zespół Szkół 
w Mosinie.

18 kwietnia, g. 17.30 – Komisja Eduka-
cji, Kultury i Sportu: sprawozdanie 
z realizacji Programu współpracy organów
samorządowych z organizacjami poza-
rządowymi, ocena realizacji wybranych

projektów, które otrzymały dotację, spra-
wozdanie z realizacji uchwały w sprawie
określenia warunków i trybu finansowa-
nia rozwoju sportu na terenie gminy
Mosina. Miejsce: Zespół Szkół w Roga-
linku. 

19 kwietnia, g. 17.30 – Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Zespół interdyscyplinarny – zapoznanie
się ze specyfiką pracy zespołu, analiza 
i wykonanie budżetu za rok 2015 w zakre-
sie prac w/w komisji.

20 kwietnia g. 17.30 – Komisja Inwesty-
cji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego: opiniowanie wykonania
budżetu gminy za 2015 rok, modernizacja
linii kolejowej Poznań - Kościan, stan
zaawansowania i terminowości prac,
informacja o realizacji zadań inwestycyj-
nych, informacja o sprzedaży mienia
komunalnego oraz o stanie przygotowa-
nia mienia do sprzedaży, opiniowanie
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

21 kwietnia g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa: Wykonanie
budżetu Gminy Mosina za 2015 r., strate-
gia Gminy Mosina w odniesieniu do
budowy oczyszczalni ścieków na terenie
Krosinka, Dymaczewa Starego, Dyma-
czewa Nowego, Borkowic, Bolesławca,
Rogalina i Żabinka, informacja, czy
będziemy budowali własną kanalizację
sanitarną do p. Glinkowskiego, dosadze-
nie drzew i krzewów na terenie gminy
Mosina po upalnym lecie 2015. Ilość
zawartych umów oraz rozliczenie nasa-
dzonych drzew i krzewów, gospodarka
drzewostanem na gruntach należących do
Gminy Mosina.

25 kwietnia g. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów: ocena wykonania budżetu za
2015 rok – dochody, analiza pozyskiwa-
nia i wykorzystania środków
pozabudżetowych – złożone wnioski 
i uzyskany efekt w 2015 r. oraz plan na
rok 2016, kwartalne sprawozdanie 
z dochodów i wydatków.

28 kwietnia g. 16.00 Sesja Rady Miej-
skiej (Mosiński Ośrodek Kultury).

Posiedzenia komisji stałych są otwarte
dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się 
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosi-
nie. Podane wyżej terminy mogą ulec
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zmianie. bieżące informacje dotyczące
posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce komuni-
katy. Można je również uzyskać 
w biurze Rady, tel. 61 8 109 541.

Światła 
na skrzyżowaniu
Rada Powiatu Poznańskiego przekazała

Gminie Mosina zadanie budowy sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie.
Mosińska Rada potwierdziła ten fakt
uchwałą podjętą na marcowej sesji. Syg-
nalizacja powstanie do końca bieżącego
roku. 

Ze strony Gminy Mosina starania o to
rozwiązanie poprawiające w tym miejscu
bezpieczeństwo, szczególnie dzieci  w ich
drodze do szkoły, podejmowane były już
od dawna. Ulica Leszczyńska jest drogą
powiatową. Koszt wykonania sygnalizacji
szacuje się na 234 000 zł. Przejęcie tego
zadania od Powiatu oznacza, że weźmie
udział w sfinansowaniu inwestycji. Powiat
zadeklarował, że będzie to 50% kosztów,
jednak nie więcej niż 112.500 zł. 

O budżecie 
obywatelskim
Trzy komisje Rady: Inwestycji, Mienia

Komunalnego i Ładu Przestrzennego,
Budżetu i Finansów oraz Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej dyskutowały
na marcowym, wspólnym posiedzeniu
nad szczegółami dotyczącymi wprowa-
dzenia budżetu obywatelskiego do
przyszłych budżetów gminy. 

Tomasz Łukowiak, przewodniczący
Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego   przedstawił przy
pomocy projekcji multimedialnej podsta-
wowe informacje na temat budżetu
obywatelskiego, ile jednostek samorządu
terytorialnego go posiada, a także dane
porównawcze dotyczące tego budżetu w
gminach: Czerwonak, Gostyń, Jarocin,
Rawicz, Kórnik, Wągrowiec i Swarzędz.
Pozostali radni także podzielili się swoją
wiedzą na temat znanych im rozwiązań
przyjętych przez inne gminy. Swoją kon-
cepcję  wstępnych założeń budżetu
obywatelskiego w Gminie Mosina zapre-
zentował radnym również zastępca
burmistrza Przemysław Mieloch -> s.6

Budżet Obywatelski Gminy Mosina.
Komisje dyskutowały na temat możli-
wości realizacji takich właśnie założeń,
ich szacunkowych kosztów, wysokości
kwoty przeznaczonej na realizację zadań
zgłoszonych w ramach budżetu obywatel-
skiego, rodzaju tych zadań, a także innych
szczegółów. Pojawiły się również wątpli-
wości, czy wobec planowanych
kapitałochłonnych inwestycji, jakie cze-
kają naszą Gminę, wprowadzenie budżetu

obywatelskiego też nie jest przedwczesne.
Na koniec, wszystkie trzy komisje więk-
szością głosów przyjęły wniosek 
o powołaniu zespołu do spraw budżetu
obywatelskiego, który będzie pracował
nad szczegółowymi rozwiązaniami przed-
sięwzięcia. 

Na podstawie informacji Przewodniczącej

Rady Małgorzaty Kaptur oraz Biura Rady

Miejskiej opracowała Joanna Nowaczyk.

15 marca, w wieku 76 lat zmarł nagle Zygmunt 
Wilchelm, zasłużony mieszkaniec Mosiny. 

Zygmunt Wilchelm swoje życie zawo-
dowe związał z budownictwem. Pełnił
szereg odpowiedzialnych funkcji w przed-
siębiorstwach budowlanych. Mimo wie-
lu zajęć i obowiązków nie zapominał 
o miejscu, w którym mieszkał – o Mo-
sinie. 

W latach młodzieńczych udzielał się
jako zawodnik w Klubie Sportowym,
pierwotnie w sekcji motorowej, następ-
nie w piłkarskiej. Między innymi brał
czynny udział w budowie utwardzonych
parkingów przy cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Razem z bratem Witoldem
współfinansował i przywracał miastu
miejsca modlitwy i pamięci. Był fundatorem
okolicznościowych tablic i kamieni upamiętniających historyczne wydarzenia.
Wspierał pracę mosińskiego samorządu, m.in. w latach 90. był członkiem spo-
za Rady Miejskiej Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

Zygmunt Wilchelm wspomagał finansowo mosińskie organizacje. Był także
członkiem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej.  

Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Rodzina zmarłego za
pośrednictwem redakcji dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w jego ostat-
niej, ziemskiej drodze. 

Joanna Nowaczyk

BIP: Informacje na temat 
pracy Rady Miejskiej w Mosinie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania Rady Miejskiej
w Mosinie, a także na temat działalności poszczególnych radnych. W zakładce Organy gmi-
ny -> Rada -> Organy oraz osoby sprawujące funkcje, znajdziemy m.in. dane dotyczące każde-
go z 21 radnych, kontakt do radnego, jakie sprawuje funkcje w radzie, złożone wnioski, za-
pytania i udzielone odpowiedzi, z jakiego jest okręgu, oświadczenia majątkowe. W zakład-
ce Komisje Rady zamieszczone są informacje o każdej z 8 komisji stałych Rady Miejskiej 
w Mosinie, skład osobowy, plany pracy na cały rok, wnioski jakie dana komisja złożyła na
swoich posiedzeniach, udzielone odpowiedzi na te wnioski. W zakładce Kalendarium znaj-
dziemy plany pracy komisji, informację o zbliżającej się sesji, terminy posiedzeń komisji i rocz-
ny kalendarz pracy Rady Miejskiej. Na BIP dostępne są również protokoły z posiedzeń ko-
misji i z sesji, wnioski, zapytania i interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami.
W dziale Prawo natomiast odnajdziemy projekty uchwał, które znajdą się w porządku ob-
rad najbliższej sesji oraz uchwały przyjęte przez Radę Miejską w Mosinie. 
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OŚWIATA W SKRÓCIE
10 marca w Zespół Szkół w Daszewicach dzięki
współpracy z programem „English Teaching”, od-
wiedziła Maria Mellis, native speakerka z Detro-
it w Stanie Michigan, przebywająca od 5 miesię-
cy  w Polsce. Amerykanka poprowadziła wielo-
kulturowe lekcje, zaprezentowała amerykański sys-
tem szkolny oraz opowiedziała o najważnie-
jszych tradycjach i zwyczajach jej rodzinnego re-
gionu. 
Wizyta dla wszystkich uczniów była dużym
przeżyciem i okazją do praktycznego sprawdzenia
swoich umiejętności językowych. Joanna Ba-
rełkowska, nauczyciel Zespołu Szkół uważa, że ta-
kie przygody znacznie motywują i zachęcają
uczniów do większego wysiłku wkładanego w nau-
kę języka angielskiego. 
*
„A miłosierdzie Twoje, jak ogromne słońce…” –
słowa tej pieśni religijnej były mottem tegorocz-
nego Spotkania Wielkanocnego, przygotowanego
przez nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego im. J. Korczaka w Mo-
sinie, którego organem prowadzącym jest Powiat
Poznański.  Spotkanie odbyło się 18 marca w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury, z udziałem władz sa-
morządowych Powiatu Poznańskiego oraz gmin
Mosina, Puszczykowo i Kórnik. W spotkaniu wzię-
li udział również dyrektorzy zaprzyjaźnionych z Oś-
rodkiem szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych
i prasy. Jak zawsze nie zabrakło licznie przybyłych
Rodziców. Goście obejrzeli spektakl zatytułowa-
ny „A miłosierdzie Twoje, jak ogromne słońce”,
a dalszej części wysłuchali pieśni religijnych w wy-
konaniu uczniów i pracowników Ośrodka. Dy-
rektor Placówki, Bożena Mazur złożyła wszystkim
życzenia, aby każdego dnia nie zabrakło nam wia-
ry w dobro i wiary w życie. �

Druhna Magdalena Jakubowska, komendantka Ośrodka
Związku Harcerstwa Polskiego im. Bolesława Chrobrego w Mo-
sinie, w plebiscycie instruktorskim ZHP uzyskała tytuł „Nie-
zwyczajni 2015” w kategorii „Efektywne zarządzanie hufcem”.
Uroczyste nadanie tego zaszczytnego tytułu miało miejsce 27
lutego, podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej w Warszawie.

Hm. Magdalena Jakubowska pełni funkcję komendantki
związku drużyn w Hufcu Poznań–Rejon im. Szarych Szeregów.
Od ponad 6 lat zarządza także Ośrodkiem ZHP w Mosinie. Ty-
tuł „Niezwyczajnej 2015” uzyskała w jednej 6 kategorii – „Efek-
tywne zarządzanie hufcem”. Między innymi, Magdalena Ja-
kubowska zorganizowała festyn 90-lecia skautingu na mosiń-
skiej ziemi połączony ze zlotem hufca Poznań–Rejon. Przy jej
wsparciu Ośrodek pozyskał budynek, który ma stać się Domem
Harcerza, a ulicy, przy której stoi nadano nazwę „Harcerska”.
Na potrzeby mosińskiego Ośrodka pozyskała naczepę do TIR-
a, która stała się mobilnym magazynem sprzętu biwakowego oś-
rodka, dwa duże namioty imprezowe, samochód do celów
służbowych ośrodka oraz do obsługi bazy obozowej. 

Transmisję z Gali można obejrzeć na www.zhp.pl/gala/.
Druhnie Komendantce gratulujemy wyróżnienia i życzymy dal-
szych sukcesów! � JN

Źródło: www.zhp.wlkp.pl

KOMeNDANTKA z MOSINy LAUReATKą 

We wtorek 15 marca, Zespół Szkół
w Krośnie zaprezentował oficjalnie
swój niedawno oddany do użytku
nowy budynek szkolny przy ul. Kra-
sickiego w Mosinie. Przy tej okazji,
uczniowie zaprezentowali zaproszo-
nym gościom swoje talenty wokalne,
instrumentalne i taneczne w przy-
gotowanych pod okiem nauczycieli
inscenizacjach. Ze sceny zorganizo-
wanej w szkolnym holu powiało
wiosną. 

Nowy budynek szkolny Zespołu
Szkół w Krośnie obejrzeli wszyscy ci,
którzy przyczynili się do jego po-
wstania: mosińscy samorządowcy,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Mosinie, rodzice uczących się tu
dzieci oraz zarząd osiedli, sołtysi, 
a także ks. Paweł Kujawa, proboszcz
miejscowej parafii, który poświęcił
obiekt. Goście mieli okazję zobaczyć
jak funkcjonuje teraz szkoła, gdy budynek jest już na dobre zagospodaro-
wany. 

Dzieci uczą się w nim od początku stycznia tego roku. Budynek ma 2 kon-
dygnacje i mieści się w nim 8 sal dydaktycznych, sala komputerowa, języ-
kowa do zajęć w grupach, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, pokój nau-
czycielski, pomieszczenie biurowe, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedy-
rektora.  Dzięki temu, nauka w szkole odbywa się teraz głównie do południa.
Wcześniej uczniowie Zespołu Szkół w Krośnie uczyli się także w późnych
godzinach popołudniowych. 

Teren wokół nowego budynku został zagospodarowany i oświetlony. We-
jście posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych i windę. Inwestycja
trwała 2 lata. Kosztowała 4 051 207, 49 zł pochodzących z budżetu naszej
gminy. �

JN
Fot. Piotr Grzesiewski

Szkoła pokazała budynek
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W marcu do Mosiny przyjechała dele-
gacja młodzieży z partnerskiej gminy Se-
elze. Niemieccy goście z Humboldt-Schu-
le odwiedzili uczniów i nauczycieli mo-
sińskiego Gimnazjum nr 2. Współpraca
obu placówek trwa już nieprzerwanie od
12 lat. 

– Tegoroczne spotkanie w Polsce było spot-
kaniem wyjątkowym – mówi nauczyciel-
ka Kinga Wośkowiak, koordynatorka tej
współpracy z ramienia polskiej szkoły. –
Pożegnaliśmy uroczyście pana Lothara
Wolffa, który po wielu latach pracy w za-
wodzie nauczyciela odchodzi na zasłużoną
emeryturę. Jesteśmy jednak pewni, że nasze
kontakty nadal pozostaną tak serdeczne i
jeszcze nieraz się spotkamy. 

Po raz pierwszy Mosinę odwiedziła dy-
rektor szkoły w Seelze Regina Schlossarek-
Aselmeyer. Opiekunami grupy polskiej
były nauczycielki Kinga Wośkowiak i Ju-
styna Górna. 

Goście z Seelze spędzili w Polsce tydzień,
który wypełniły projekty i wycieczki.
Wspólnie z polskimi kolegami, zwiedza-
li Poznań, odwiedzili Termy Maltańskie i
Pałac w Rogalinie. – Zupełnie nowym
punktem programu było poznanie naszej
wspólnej, bolesnej historii z okresu II Woj-
ny Światowej, którą odkrywaliśmy w cza-
sie lekcji muzealnej w Muzeum w Żabiko-
wie – relacjonuje pani koordynator. W cza-
sie zajęć projektowych uczniowie mog-

liśmy lepiej się poznać, przełamać barie-
ry językowe oraz stereotypy kulturowe.
Tworzyli swoje karykatury, wspólnie go-
towali pierogi, odkrywali rzeźbiarskie ta-
lenty w ramach zajęć plastyczno-cera-
micznych z Małgorzatą Witt w Mosińskim
Ośrodku Kultury. Bardziej oficjalny cha-
rakter miało spotkanie z Burmistrzem
Gminy Mosina w mosińskim magistracie.
Było ono okazją do złożenia podziękowań
Lotharowi Wolffowi za jego wieloletnie za-
angażowanie w organizowanie spotkań.
Burmistrz Jerzy Ryś życzył uczniom pol-
skiej i niemieckiej szkoły, by jak dotych-
czas, Mosinę odwiedzały coraz to nowe

grupy młodzieży niemieckiej, by się wza-
jemnie poznawać. Wyraził także nadzie-
ję, że to spotkanie, nie było ostatnim spot-
kaniem Mosiny z Lotharem Wolffem,
mimo jego przejście na nauczycielską
emeryturę. 

– Bardzo chcemy podziękować za pomoc
wszystkim, którzy przyczynili się do kolej-
nego udanego spotkania. Nie byłoby ono
możliwe bez wsparcia fundacji Polsko–
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Urzę-
du Miejskiego w Mosinie oraz Dyrekcji Ze-
społu Szkół w Mosinie – dodaje na koniec
Kinga Wośkowiak. �

Tekst i fot. JN 

Mosina – Selzee

Kilkanaście dni temu uka-
zała się powieść Wiesławy Szu-
bargi pt. „Zataczając koło”.
Tytuł książki wydanej przez
Wydawnictwo św. Macieja
Apostoła z Lublińca nawiązu-
je do pór roku. Akcja utworu
rozpoczyna się pewnego zimo-
wego dnia, kończy zaś jesienią
kolejnego roku, a istnienie pór
roku jest wyraźnie zaznaczone
i czuje się ich wpływ na życie
bohaterów, mieszkańców pew-

nej starej kamienicy, której at-
mosfera, jak zauważa autorka
książki, „przesiąknięta jest dź-
więkiem wiolonczeli i skrzy-
pieniem starych schodów”.

Lokatorzy tej zwykłej i nie-
zwykłej kamienicy zataczając
koło swego życia w towarzy-
stwie kolejno następujących
po sobie: zimy, wiosny, lata, je-
sieni ulegają ich urokowi 
i w konsekwencji zdobywają
się na refleksję nad pięknem
otaczającego ich świata.

Autorka napisała o swej po-
wieści: „Życiowe doświadcze-
nia bohaterów książki do-
wodzą, że każdy problem
można rozwiązać, gdy uwie-
rzymy, że jest to możliwe, gdy
dostrzeżemy potrzebę zmiany,
wreszcie gdy obok znajdzie się
ktoś, kto udzieli nam wsparcia,

bądź jakiejś wskazówki. To
właśnie sprawia, że bohatero-
wie z odwagą podejmują życio-
we wyzwania, nie tracą przy
tym optymizmu, potrafią bawić
się, śmiać, nawet przez łzy, i cie-
szyć ulotną chwilą, a zataczając
koło swego życia od zimy do je-
sieni, przekonują się, że każde
nowe doświadczenie życiowe
nadaje sens ich egzystencji,
uczy ich i hartuje”.

Wiesława Szubarga połączyła
i zebrała w jednym miejscu
wątki z dotychczasowego do-
robku literackiego: „Pelargo-
nie”, „To, co najważniejsze” -
wartości, o których mowa 
w tych utworach, są również
obecne w jej nowej książce.
Życiowe doświadczenia, barw-
ni bohaterowie, którzy kierują
się w życiu jasnymi regułami,

realizm sprawiają, że Czytelnik
odnajdzie tutaj także swoje
własne problemy, zaś pogodne
zakończenie powieści każe pat-
rzeć z optymizmem w przy-
szłość, nawet jeżeli nasze życio-
we doświadczenia są trudne.

Autorka książki podkreśla, że
„istotne jest, by mieć w sobie
wrażliwość, która pozwoli do-
strzec drugiego człowieka
i sprawi, że będzie on dla nas
naprawdę ważny”.

Nie pozostaje mi już nic in-
nego, jak tylko zaprosić Czy-
telników do Mosińskiej Bib-
lioteki Publicznej. Można tu
wypożyczyć nową książkę
Wiesławy Szubargi pt. „Zata-
czając koło”. �

Katarzyna Nowak 
Wiesława Szubarga jest polonistką,

nauczycielką Zespołu Szkół 
w Mosinie, a także pisarką.

Nowa książka Wiesławy Szubargi
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W Niedzielę Palmową, mo-
sińskie targowisko było wi-
downią pokazów obrzędów
związanych ze Świętami Wiel-
kanocnymi, zorganizowanych
przez Mosiński Ośrodek Kul-
tury. Na Zielonym Rynku
można było podziwiać palmy
i pisanki wielkanocne, a także
zagłosować na najlepsze prace.
Najpiękniejsze palmy wyko-
nali w kolejności: grupa Śred-
niaków i Starszaków z Ze-
społu Szkół w Krośnie (I miejs-
ce), Mateusz Mansfelski z kl. V tej samej szkoły (II miejsce) 
i Prywatne Przedszkole „Koniczynka” (III miejsce). Z kolei 
w konkursie na najpiękniejszą pisankę zwyciężyła grupa Ma-
luszki z Zespołu Szkół – Przedszkola w Krośnie (I miejsce), gru-
pa Kangurki z Publicznego Przedszkola w Krośnie (II miejsce)
oraz grupa „Jerzyki” z Przedszkola w Wiórku (III miejsce). Sto-
iska z wyrobami rękodzielniczymi, miodami i piernikami, ofe-
rowały zakup świątecznych produktów. Oprawę muzyczną za-
pewnił chór emerytów i rencistów „Zawsze Młodzi” oraz ka-
pela dudziarska „Sokoły” z Kościana. 

Misterium Męki Pańskiej to tradycyjne widowisko teatralne po-
wstałe na gruncie dramatu litur-
gicznego w Europie w XII wieku. W
Polsce misteria męki Pańskiej były
reprezentowane m.in. przez śred-
niowieczną Historyję o chwaleb-
nym Zmartwychwstaniu Pańskim
złożoną przez Mikołaja z Wilko-
wiecka. Misteria zanikły w okresie
reformacji, a odrodziły się w XX
wieku. Obecnie odgrywane są 
w kilkunastu polskich miejsco-
wościach, między innymi w Kroś-
nie koło Mosiny. Również w Nie-
dzielę Palmową mieszkańcy Kros-
na i okolicy wzięli udział w ode-
granym na ulicach wsi misterium
pasyjnym, przygotowanym przez ks. Pawła Kujawę i parafian
kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie. Polską
tradycją wielkanocną są pochody z niedźwiedziem lub siwkiem
– przebierańcem uosabiający siwego konia. W naszej gminie pod-
trzymują ją pożegowskie „Siwki-Oliwki” i „Koźlarze” z Mie-
czewa. W Mieczewie, od dawien dawna w świątecznym po-
chodzie przebierańców, w lany poniedziałek ulicami wędrują:

dziad, baba, lajkonik, niedźwiedź i kominiarze. Koźlarze od-
wiedzają kolejno wszystkie domy, a przed każdym z nich baba
z dziadem tańczą i zbierają jajka lub pieniądze. Pieniądze po-
trzebne są  na „mydło”, żeby kominiarze wysmarowani od stóp
do głów sadzą, mogli się umyć. Podobnie na Pożegowie, nikt tak
naprawdę nie pamięta od kiedy chodzą „Siwki - Oliwki”, czy-
li zorganizowana grupa przebierańców, z których każdy ma przy-
dzieloną funkcję. Dowodzi nimi Konik-Siwek składający miesz-
kańcom świąteczne życzenia. Cała kompania musi bacznie
słuchać jego poleceń. Siwki chodzą w szyku, by nikt nie dobierał
się do Micha. Baba z dziadem tańczą, kominiarze gonią i sma-

rują pastą, dając przy okazji
niegrzecznym „lanie”, za Boże
rany. Wszystko ma charakter
humorystyczny, by każdy był
w ten dzień uśmiechnięty. 
W tym roku, Siwki wystąpiły
w składzie: Konik – Wojtek
Włodarczak, Kominiarze – Hu-
bert Obidziński, Karol Bucz-
kowski, Miroslaw Wośkowiak,
Baba – Maciej Przybyszewski,
Dziad – Mateusz Kwaśny, Gra-
jek – Bartosz Siuda, Michu –
Artur Szalczyk, Trup – Domi-
nik Maćkowiak, Poganiacz –
Jan Włodarczak.

Do mosińskiej tradycji związanej ze Świętami Wielkanocny-
mi, zapewne przejdzie niedługo wielkopostny Festiwal Muzy-
ki Pasyjnej, który odbywał się w Mosinie już po raz drugi. Re-
lacja z tego wydarzenia na str. 22, a fotoreportaż z obrzędów wiel-
kanocnych w Gminie Mosina – na ostatniej stronie gazety. �

Joanna Nowaczyk

Święta Wielkanocne za nami. Jednak 
w kościele katolickim, okres wielkanocny,
w którym rozważa się w liturgii Zmart-
wychwstanie Pańskie, będzie trwał aż do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W nas
wszystkich nie przebrzmiały jeszcze kolo-
rowe obrzędy i tradycje wielkanocne, pod-
trzymywane i celebrowane także w naszej
gminie. 

TRADyCJe WIeLKANOCNe W NASzeJ GMINIe

Fot. FB Siwki-Oliwki

Fot. Małgorzata Kaptur
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Już 4 czerwca 2016r. spot-
kamy się po raz ósmy na Fe-
stynie Organizacji Poza-
rządowych w Mosinie.

Serdecznie zapraszamy do
udziału wszystkie stowa-
rzyszenia, fundacje, związki
i itp., które realizują szereg
ciekawych zadań i inicjatyw
dla mieszkańców Gminy Mosina i chciałyby poprzez Festyn przy-
bliżyć swoją ofertę oraz pozyskać nowych członków.

W tym roku planujemy także wydanie publikacji „katalog Or-
ganizacji Pozarządowych - Mosina 2016”. Zostanie w niej za-
prezentowana oferta działalności prowadzonej przez NGO z te-
renu Gminy Mosina, które wezmą  udział w Festynie. Szcze-
gółowe informacje na temat publikacji, dokumenty do pobra-
nia oraz karta zgłoszenia i regulamin uczestnictwa w VIII Fe-
stynie Organizacji Pozarządowych znajdują się na stronach:
www.mosina.pl i www.gci.mosina.pl. Na zgłoszenia czekamy do
20 kwietnia 2016 r. 

Informacji szczegółowych udziela Gminne Centrum Informacji
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl.

Serdecznie zapraszamy. �
Gminne Centrum Informacji

VIII Festyn Organizacji 
Pozarządowych w Mosinie

– zgłoszenia

Tegoroczna edycja rajdu poświęcona jest 95. rocznicy Mo-
sińskiego Harcerstwa i 70-lecia Orkiestry Dętej im. Antoniego
Jerzaka. Zbiórka uczestników na boisku szkolnym Zespołu Szkół
w Krośnie, przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie. Biuro rajdu czyn-
ne w godzinach od 9.00 do 10.00 – boisko szkolne. Godz.10.00
wyjazd na trasę rajdu.

trasa rajdu: Mosina-Krosno-Borkowice-leśniczówka Bieczy-
ny-Bieczyny-Pecna-Nowinki. 

Meta – Świetlica Wiejska w Nowinkach przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 17.

Długość trasy ok. 20 km. Zakończenie rajdu ok. 13.30. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 kwietnia 2016 r. drogą

mailową: osir@mosina.pl lub telefonicznie 691742102. 
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszka-
nia, pesel, telefon. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia mogą
wziąć udział w rajdzie, ale nie będą miały zapewnionych
wszystkich świadczeń. �

Konkursy NGO
Burmistrz Gminy Mosina ogłosił otwarty konkurs ofert, któ-

rego celem jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wy-
poczynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji letnich w miej-
scu zamieszkania (półkolonie) oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży pod namiotami. Zadania te realizowane będą w
okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Planowana kwo-
ta dotacji dla organizacji pozarządowych wynosi 20 000,00
zł. Zadania publiczne realizowane przez organizacje poza-
rządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku pub-
licznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy
Mosina. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania
zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wyso-
kości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją
zadania publicznego. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi
załącznikami w terminie do 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres pl. 20 Paź-
dziernika 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty de-
cyduje data wpływu do urzędu. 

Więcej szczegółów na stronie www.mosina.pl->Dla
Mieszkańca->Organizacje pozarządowe->Ogłoszenia ngO

Informujemy także, że do 15 kwietnia trwa nabór kandy-
datów na członka komisji konkursowej do zaopiniowania
projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w cza-
sie wakacji letnich w 2016 r. Szczegóły – w Ogłoszeniach
NGO (adres jak wyżej). �

JN

W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” napisa-
liśmy o sukcesie uczennicy Gimnazjum nr 2 w Mosinie, która
została laureatką Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Eu-
ropejskiej dla szkół gimnazjalnych Miasta Poznania i powiatu
poznańskiego. Julia Malinowska z oddziału 2c zdobyła w tym
konkursie I miejsce, czyli nagrodę główną – wyjazd do Parla-
mentu Europejskiego wraz z opiekunem. Do tej wspaniałej in-
formacji należy jeszcze jednak dodać, że opiekunem, który ma
udział w sukcesie Julii jest pani Regina Burkiciak, nauczyciel-
ka Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie, która przygotowywała uczen-
nicę do międzyszkolnej rywalizacji. Julii, a także jej nauczycielce
jeszcze raz składamy gratulacje! � JN

Jeszcze o laureatce 

RADZEWICCY STRAŻACY serdecznie
zapraszają całe rodziny na:
„Dzień Otwartej Strażnicy” 

3 maja godz. 15.00, 
przy remizie w Radzewicach. 

Zapewniamy wiele atrakcji, 
ognisko z kiełbaskami 
oraz domowe ciasto. 

Więcej informacji na Fanpagu FB
Osp Radzewice.
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Strażnicy interweniowali 
MARZEC 

Obsłużono 213 interwencji, w tym 111
porządkowych, 52 drogowe, 15 w stosunku do
zwierząt – odłowiono 7 psów. Przeprowadzono
również 35 innych zgłoszonych interwencji. 51
razy Straż Miejska zabezpieczała dojście dzieci
do szkół. Nałożono 11 mandatów karnych na
kwotę 1050 złotych. 

Strażnicy miejscy działając w ramach zabezpie-
czenia przydzielonych miejscowości oraz
współdziałając z sołtysami i innymi referatami
UM, przeprowadzili 195 kontroli posesji, 
w tym: podłączenie do kanalizacji sanitarnej,
ilość osób zamieszkujących posesję, oznaczenie
posesji,  prawidłowe podłączenie do posesji
zasilania energetycznego (czy rosnące drzewa
nie dotykają linii energetycznej zasilającej
posesję), jak również  prowadzili kontrolę
zwracając szczególną uwagę na porządek przed
posesjami. Przeprowadzono 416 kontroli
obiektów użyteczności publicznej. Zabezpie-
czono 5 imprez na terenie gminy.

Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych
przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac
społecznie użytecznych prowadzi działania
oraz walczy z nielegalnymi wysypiskami
śmieci. Oprócz form restrykcyjnych, nadzoruje
i uczestniczy w sprzątaniu terenów należących
do Gminy, w wyniku czego w marcu osoby
ukarane likwidowały nielegalne wysypiska
śmieci, zrywały nielegalnie rozwieszane na
słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątały
chodniki, zbierały śmieci. 11 ukaranych prze-
pracowało łącznie 111 godzin na rzecz Gminy
Mosina. 

W czasie 9 wspólnych patroli z Policją prowa-
dzono kontrole stanu zabezpieczenia mienia
gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów
samochodowych. Z pomocą monitoringu miej-
skiego, prowadzono nadzór dotyczący
przemieszczania się osób i pojazdów po tere-
nach objętych systemem kamer. �

• Miejscowe zagrożenia:  26 wyjazdów,
• Pożary:  14 wyjazdów,
• alarmy fałszywe:   4 wyjazdy.

Miesiąc marzec dla strażaków w rejonie operacyjnym JRG-9 był miesiącem
jak zwykle pracującym, choć przywitanie wiosny i okres świąteczny obfito-
wał częściej w doskonalenie zawodowe ratowników niż w wyjazdy do akcji.
Jak dotychczas bywało w tym roku, strażacy musieli kilka razy udać się alar-
mowo do działań związanych z pożarami instalacji kominowych. Choć miej-
my nadzieję, że nie odejście zimowej aury, a apel w ostatnim numerze gaze-
ty i przybliżenie przepisów, spowodował spadek tego typu zdarzeń. 

18 marca na ul. Niezłomnych w Mosinie doszło do kolizji drogowej Sko-
dy Octavi z motorowerem, w której ranny został kierowca jednośladu. Ze-
spół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala w celu hos-
pitalizacji. Do podobnego zdarzenia zastępy JRG-9 i OSP Mosina zostały za-
dysponowane w dniu 24 marca na skrzyżowanie ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej
i Piotra Mocka. Doszło tam do wypadku trzech pojazdów. Jedna z uczestni-
czek zdarzenia miała problem z samodzielnym opuszczeniem auta i po wy-
dobyciu rannej przez ratowników ochrony przeciwpożarowej wspólnie z ZRM
przetransportowano ją do szpitala.  �

Interwencje Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej nr 9 w Mosinie oraz gminnych
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

w rejonie działania – marzec 2016

Komisariat Policji w Mosinie in-
formuje, że w ramach programu pre-
wencyjnego „Poznański Rower – Bez-
pieczny Rower”, w Komisariacie Po-
licji w Mosinie znakowanie rowerów
dla mieszkańców powiatu poznań-
skiego odbędzie się w następujących
terminach:

8 kwietnia 2016 r., 
godz. 15.00 – 18.00
19 kwietnia 2016 r., 
godz. 10.00 – 13.00
28 kwietnia 2016 r., 
godz. 15.00 – 18.00

2 maja 2016 r., 
godz. 10.00 – 13.00

10 maja 2016 r., 
godz. 15.00 – 18.00

24 maja 2016 r., 
godz. 10.00 – 13.00

Do programu przystąpić może
wyłącznie osoba pełnoletnia, posia-
dająca dowód osobisty. Dopuszcza się
oznakowanie roweru osobie nieletniej
pod warunkiem uczestnictwa w tej
czynności jej rodziców lub opieku-
nów prawnych lub innej osoby pełno-
letniej, której tożsamość została
stwierdzona na podstawie dowodu

osobistego – w tym przypadku rower
zostaje zarejestrowany na osobę
pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje
wskazany jako użytkownik roweru.

Rower musi być wyposażony w: 
• jedno światło pozycyjne barwy

białej lub żółtej selektywnej – do-
puszcza się, aby światła roweru były
zdemontowane, jeżeli kierujący nie
jest zobowiązany do ich używania
podczas jazdy,

• co najmniej jedno światło odbla-
skowe barwy czerwonej, kształtu in-
nego niż trójkąt oraz co najmniej jed-
no światło barwy czerwonej, które
może być migające,

• co najmniej jeden działający sku-
tecznie hamulec,

• dzwonek lub inny sygnał ostrze-
gawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Odstępuje się od znakowania ro-
werów, które mają widoczne ślady
usuwania bądź przerabiania numeru
ramy lub innego numeru identyfika-
cyjnego.

Ponadto osoby przystępujące do
programu powinny posiadać przy
sobie dokument tożsamości oraz do-
kumentację roweru. �

Komisariat Policji w Mosinie
Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń

znakowanie rowerów w Mosinie
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Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce” oficjalnie za-
istniało w maju 2012 r., jednak działalność swoją prowadzi od roku 2010. Zaczynali
jako 19-osobowa grupa członków założycieli, aktualnie jest ich 50, w tym trzech człon-
ków honorowych. – To dużo osób, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ogromny prze-
dział wiekowy i przeróżne środowiska, z których się wywodzimy – uważa prezes zarządu
stowarzyszenia Roman Kolankiewicz. 

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest integracja mieszkańców Miecze-
wa oraz wszelka działalność ukierunkowana na poprawę warunków życia w sołec-
twie. Stowarzyszenie bardzo ściśle współpracuje z Sołtysem Mieczewa i Radą
Sołecką. Wiele z działań skupionych jest na remontowaniu starej świetlicy wiejskiej
i przekształcaniu jej otoczenia tak, aby było to miejsce przyjazne i zachęcające do
wspólnego spędzania czasu. – Organizujemy wiele imprez tematycznych i dbamy o krze-
wienie ducha sportu, w listopadzie utworzyliśmy sekcję sportową petanque – relacjonuje
R. Kolankiewicz. 

Miłośnicy Mieczewa zrealizowali już wiele ciekawych projektów i inicjatyw. Wśród
nich bardzo ważne są Dożynki w Mieczewie, które wróciły jako coroczna tradycja po
wielu latach, a w roku 2013 przybrały taki rozmach, że goście z okolicznych miejs-
cowości sądzili, iż to Dożynki Gminne. Rok 2013 to dla stowarzyszenia jego pierw-
szy projekt ze środków unijnych, dzięki wsparciu którego wydana została publika-
cja historyczna „Byle wrócić na zagon ojczysty” o mieszkańcach miejscowej parafii,
którzy brali udział w I Wojnie Światowej. Stowarzyszenie wypracowało stały kalen-
darz imprez, z których największą jest Festiwal Wina. Można podczas niego koszto-
wać produktów mieczewskich winiarzy. Nie sposób pominąć też Biegu przyjaciół Mie-
czewa, który z drobnej inicjatywy przerodził się w profesjonalną imprezę biegową.
Najbliższa edycja już 18 czerwca! – Osobiście jestem najbardziej dumny z efektów pra-
cy, jakie widać w świetlicy i przyległym do niej terenie – mówi prezes Kolankiewicz. –
Jeszcze wiele przed nami, ale już dziś mało kto potrafi sobie przypomnieć metrowe ziel-
sko, które otaczało brudną świetlicę i obskurny plac zabaw. Dzięki ogromnym nakładom
pracy mieszkańców i miłośników Mieczewa, przy wsparciu funduszu sołeckiego, środ-
ków z projektów oraz darowizn prowadzimy intensywną rewitalizację świetlicy, która po-
woli ożywa i zaczyna służyć lokalnemu środowisku jako miejsce integracji, nauki i za-
bawy. Teren wokół świetlicy przeszedł najbardziej spektakularne przeobrażenie: mnóstwo
usuniętych śmieci, krzewów i zielska a w to miejsce tysiące roślin ozdobnych, nowy plac
zabaw, drewniane wiaty, wiele ławek, stoły, grill i miejsce na ognisko, profesjonalny tor
do gry w petanque. A to dopiero początek…

Zapraszamy na www.mieczewo.com, gdzie można śledzić na bieżąco działalność Sto-
warzyszenia. 

W roku 2015, Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”
jako organizacja pozarządowa, zostało nagrodzone przez Starostę Poznańskiego Jana
Grabkowskiego za działalność na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, aktywizacji
społeczności lokalnej, a także ochrony środowiska. �

kontakt: stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”
ul. Ogrodowa 5, 62-022 Mieczewo

www.mieczewo.com
stowarzyszenie@mieczewo.com

535 125 065

Gminne Organizacje Pozarządowe zmiany w ustawie 
Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz
niektórych ustaw, wprowadza kilka istot-
nych zmian. Ustawa wchodzi w życie 20
maja 2016 r. (niektóre przepisy będą obo-
wiązywały od stycznia 2017 r.).

1. Najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie
liczby członków potrzebnych do utworzenia
stowarzyszenia posiadającego osobowość
prawną z 15-stu dotychczasowych do 7-
miu. 

2. Druga istotna zmiana dotyczy tereno-
wej jednostki organizacyjnej, której
ustawodawca daje możliwość prowadzenia
działalności w oparciu o statut stowarzysze-
nia oraz uzyskania osobowości prawnej. 

3. Do art. 11 Prawa o stowarzyszeniach
został dodany nowy ustęp 4:

W umowach między stowarzyszeniem 
a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu
kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale
tego organu lub pełnomocnik powołany
uchwałą walnego zebrania członków (zebra-
nia delegatów).

Przepis ten koresponduje z art. 11 ust. 
3 Prawa o stowarzyszeniach, który obliguje
stowarzyszenie do posiadania zarówno
zarządu, jak i organu kontroli wewnętrznej
– zazwyczaj jest to komisja rewizyjna.

4. Rozszerzono obowiązek sądu rejestro-
wego związany z powiadamianiem organu
nadzoru (wojewody lub starosty właściwego
ze względu na siedzibę stowarzyszenia) –
art. 16 ust. 4 i 5. Dotychczas sprowadzał się
on do powiadomienia o wpisaniu stowa-
rzyszenia do KRS oraz przesłania statutu.
Problemem interpretacyjnym bywała nie-
kiedy forma tego „zawiadamiania”. Od
maja 2016 r. będzie to przesłanie odpisu
postanowienia o wpisie, statutu stowarzy-
szenia, listy założycieli i podjętych uchwał. 

W nowym art. 25 ust. 1 wskazuje się bar-
dzo wyraźnie na ograniczony zakres
sprawowanego nad stowarzyszeniem nad-
zoru: wyłącznie w zakresie zgodności
działania stowarzyszeń z przepisami prawa
i postanowieniami statutu. Ponadto, nie
tylko organ nadzoru będzie mógł wniosko-
wać o rozwiązanie stowarzyszenia.
Uprawnienie takie uzyskał również kurator.
Podstawą wniosku o rozwiązanie jest brak
przewidzianych w ustawie władz stowarzy-
szenia oraz brak warunków do ich
wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy. Organ nadzoru może żądać roz-
wiązania także w sytuacji, gdy liczba
członków stowarzyszenia jest mniejsza niż
liczba członków wymaganych do jego
założenia.

5. Doprecyzowano treść art. 17 ust. 4 
(w nowej regulacji – ust. 3):

Postępowanie w sprawach o wpis lub
zmianę wpisu stowarzyszenia oraz tereno-
wej jednostki organizacyjnej do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądo-
wego jest wolne od opłat sądowych. �

Oprac. Monika Kujawska

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MIECZEWA 
„MIECZEWO – NASZE MIEJSCE”
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W dniach 19 i 20 marca w naszym mieście odby-
wał się II Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej. 
W programie tegorocznej imprezy dominowała
wielkopostna i refleksyjna muzyka epoki klasy-
cyzmu. 

W sobotę słuchacze mieli okazję wysłuchać ka-
meralnego Stabat Mater Luigiego Boccheriniego
w wykonaniu Poznańskiej Orkiestry Barokowej
pod dyrekcją Hanny Malickiej, która towarzy-
szyła solistce – sopranistce Annie Budzyńskiej.
W czasie niedzielnego koncertu zostało wyko-
nane monumentalne dzieło Requiem d-moll
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Msza żałobna
w wykonaniu Poznańskiej Orkiestry Symfo-
nicznej pod dyrekcją Łukasza Łodygowskiego,
Chóru Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”
oraz solistów: Moniki Buczkowskiej, Katarzyny
Włodarczyk, Chaoran Zuo oraz Wojciecha Ra-
siaka, zabrzmiała w intencji ks. kan. Konrada Kaczmarka, daw-
nego proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie. 

Niedzielny koncert zrelacjonowała jedna ze słuchaczek, Lu-
cyna Jakś: – W mosińskim kościele byliśmy przed czasem, ale miejs-
ca na przodzie były już zajęte. Ostatnie wolne znaleźliśmy w tyle.
Ucieszył widok rodziców z małymi dziećmi. One też, nawet te pa-
romiesięczne, na ramionach mamy, przyszły posłuchać histo-
rycznego koncertu. Strojenie instrumentów orkiestry zajęło tylko
chwilę. Po wprowadzeniu przez panią Karolinę Wójtowicz 
i Włodzimierza Gabrielskiego w kościele zalega cisza. Pierwsze tak-
ty Requiem Mozarta i… nie można było ukryć wzruszenia. Za-
mykamy oczy i słuchamy… Mury mosińskiego Kościoła takiego
koncertu jeszcze nie słyszały. Setki osób w skupieniu wysłuchały
podniosłej muzyki. Ponad 100-osobowy chór, orkiestra i soliści spra-

wili, że wielu z nas zadrżały serca. Kto by pomyślał, że w tak małej
Mosinie, w naszej świątyni wykonane zostanie największe dzieło
Mozarta! Czekamy na następny Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mo-
sinie – w 2017 roku.

Festiwal, który śmiało można nazwać niecodziennym wyda-
rzeniem kulturalnym w naszym mieście, zgromadził w mosiń-
skiej świątyni przeszło tysiąc słuchaczy. Organizatorem był Mo-
siński Ośrodek Kultury w partnerstwie z Fundacją Świat Możli-
wości, pod patronom honorowym Burmistrza Gminy Mosina
Jerzego Rysia, ks. proboszcza Edwarda Majki i patronatem me-
dialnym Radia Merkury oraz Radia Emaus. 

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom tego wydarze-
nia. � JN

Fot. Mosiński Ośrodek Kultury

Dzieło Mozarta w Mosinie
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22 marca odbyły się eliminacje gminne VII Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów „Wiosenne Przebudzenie” Murowana Goślina 2016. 

Przedstawiamy naszych najlepszych młodych recytatorów:    

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I – III

I miejsce Apolonia Dudek, Zespół Szkół 
w Rogalinku – nominacja do finału 

II miejsce Stefan Sławiński, Zespół Szkól w Rogalinie
III miejsce Wojciech Malecha, SP nr 1 w Mosinie

Klasy IV – VI 

I miejsce Karina Walkowiak, SP Pecna 
– nominacja do finału

II miejsce Maja Kilian, Zespół Szkół w Mosinie
III miejsce Julia Narowska, SP Czapury

GIMNAZJUM
I miejsce Adela Witkowska, Gimnazjum Daszewice 

– nominacja do finału
II miejsce Kinga Ratajszczak, Gimnazjum Pecna 
III miejsce Wiktoria Hanke, Zespół Szkół w Rogalinku

Laureatom gratulujemy! �
Źródło: Mosiński Ośrodek Kultury 

Obudzili wiosnę

– Malowanie ob-
razu jest dla mnie
swoistą formą poz-
nania – tak o isto-
cie swojej twór-
czości mówi Ma-
rek Haładuda, ar-
tysta, pedagog Uni-
wersytetu Arty-
stycznego w Poz-
naniu. W marcu w Galerii Miejskiej 
w Mosinie zaprezentował on swoje pra-
ce na wystawie zatytułowanej „Sceny”. 

Marek Haładuda jest absolwentem
PWSSP, obecnie Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu, gdzie edukację za-
kończył dyplomem w Pracowni Malar-
stwa prof. Jacka Waltosia. W swojej

biografii ma także pobyt studyjny w Éco-
le des Beaux – Arts w Paryżu, w latach

1989 – 1990. Obecnie na macierzystej
uczelni pracuje jako wykładowca.

Obrazy Marka Haładudy zaprezento-
wane w mosińskiej Galerii, to szereg
przedstawień, na których rozgrywają
się zatopione w barwach sceny. Artysta
układa je w ciąg malarskich opowiadań.
– Pracując nad cyklem prac, przechodząc
od jednego obrazu do następnego, mam po-
czucie pełniejszego ukazania problemu –
stwierdza malarz. – Wynika to przede
wszystkim z mojej fascynacji filmem
będącym ciągiem kolejnych obrazów 
i scen, których dopiero suma ukazuje
przesłanie dzieła. 

Tak samo sceny z obrazów Haładudy,
jak kadry filmu układają się w jedno ma-
larskie dzieło, które może stać źródłem
poznania problemów człowieka
współczesnego.  Kolejny wernisaż w so-
botę 16 kwietnia, godz. 17.00. Malar-
stwo Beaty Cedrzyńskiej. �

JN

SCeNy HAłADUDy 

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   
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KS. JAN KACZKOWSKI
„ŻYCIE NA PEŁNEJ PETARDZIE

CZYLI WIARA, POLĘDWICA 
I MIŁOŚĆ”

Masz dość wszystkiego? Myślisz – życie jest
do „bani”? Masz „doła”? To ta książka jest
właśnie dla Ciebie!

„Życie na pełnej petardzie czyli wiara, po-
lędwica i miłość” ks. Jana Kaczkowskiego, to „balsam dla duszy”, dla
współczesnego zagubionego człowieka. To wywiad redaktora Piotra
Żyłki z księdzem Janem, który sam o sobie mówi, że jest onkoceleb-
rytą. To ksiądz, który od wielu lat zmagał się z glejakiem mózgu. W
trakcie rozmowy, jaką prowadził autor z księdzem, wielokrotnie ksiądz
go zaskakiwał. Jego poglądy często idą w poprzek różnym kościelnym
schematom myślenia i podziałom. Stawia odważne tezy dotyczące in
vitro, aborcji, antykoncepcji i homoseksualizmu. Nie boi się rozma-
wiać o grzechach kościoła. To jest szczera rozmowa. Do bólu. Bez uda-
wania. O jego życiu, duchowości, o tym co jest dla niego najważnie-
jsze: od domu rodzinnego, wychowania, niezwykłych relacji z babcią,
pierwszego antykościelnego młodzieńczego buntu przez powołanie,
doświadczenia w seminarium, pierwsze lata w roli księdza, po prace
w hospicjum i zmagania z chorobą. Ksiądz Jan w trakcie rozmowy zdra-
dza źródła swojej niesamowitej energii i ogromnych pokładów opty-
mizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi z odwagą i dystan-
sem osoby, która pokonała własny strach.

Wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że być może
nie zostało mu wiele czasu… Pokazuje jak wiele można zrobić dla in-
nych, pomimo nieuleczalnej choroby. Świetna książka czyta się „jed-
nym tchem". Zawiera przesłanie: Idź do przodu, nie daj się!

Serdecznie polecam!
Lucyna Jakś 

ksiądz Jan kaczkowski zmarł w poniedziałek wielkanocny, 28 mar-
ca 2016 roku.

ZOFIA HEJNOWICZ
- NAGLEROWA

„CHMURY NAD DOMEM”

Temat – wspomnienia wojenne.
Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy re-

lacjami, choćby najbardziej tragicznymi 
i spisanymi w formie wywiadów przez wy-

trawnych pisarzy (noblistka Aleksiejewicz
„Ostatni świadkowie”), a napisanymi przez
osoby, które przeżyły to, o czym piszą. Te pierwsze, jeśli nawet są szcze-
gółowe, to są suche i zimne. W „Chmurach nad miastem” przenosi-
my się do wielkopolskiego miasteczka, Gostynia i jesteśmy w stanie
wyobrazić sobie realia dnia codziennego schyłku lata 1939. Myślimy
jak ludzie wtedy żyjący. Tak jak oni nie dowierzamy wiadomościom
dochodzącym ze świata. Kochamy szybko i z nadzieją, że na zawsze,
że ten „nasz” świat nie może zniknąć. Rzeczywistość okazuje się da-
leka od naszych nadziei. Lawina wojenna przetacza się przez kraj, nie
omijając prowincji. Los rzuca autorkę w okolice Warszawy. Tam
przeżywa powstanie. Ciekawostką dla mnie było przeżywanie wraz
z narratorką kanonady dział, zapachu dymu, widoku kurzu walących
się budowli i języków ognia. Jednocześnie czułam zapach dalii — je-
siennych kwiatów z ogródków działkowych, przez które uciekali miesz-
kańcy Warszawy. Pożoga i nadzieja, rozczarowanie konfrontacją z „wy-
zwolicielami” i powrót do stabilizacji. Wanda Bech

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Na początku tego roku w Izbie Muzealnej w Mosinie zapre-
zentowana została wystawa pod zacytowanym wyżej ty-
tułem.

Staraniem Pana
Wł o d z i m i e r z a
Gabrielskiego do-
szło do spotkania
po latach wielu
członków owego
zespołu. Na ich
twarzach malo-
wało się wzrusze-
nie i nostalgia.
Wspomnieniom 
i wypowiedziom
przybyłych gości
nie było końca. 

Z inicjatywy
pana Włodzimie-
rza i za zgodą ro-
dziny Antoniego
Nadolnego mosińska biblioteka poszerzyła swoje zbiory
o cenny dokument życia społecznego, jakim jest bogato
ilustrowana kronika. 

Zachęcamy do jej wypożyczania nie tylko uczestników
zespołu muzycznego, ale również tych, którzy pamiętają
te lata. Kronika w zbindowanej formie została wzboga-
cona o trzy skserowane artykuły poświęcone sylwetce
zasłużonego mosinianina – organizatora młodzieżowego
życia muzycznego. �

Mosińska Biblioteka Publiczna

„Kronika Dziecięcego 
zespołu Muzycznego 
w Mosinie 1957-1963”



SPORT 25

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

Mistrzowie z Pecnej 
W dniu 22 marca w miejscowości Gułtowy
miały miejsce  Powiatowe Mistrzostwa w Uni-
hokeju. Drużyna Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Pecnej, która zwyciężyła 
w półfinałach, zdobyła I finałowe miejsce 
i uzyskała mistrzowski tytuł. 
Ten wielki sukces to wynik wytężonej pracy,
regularnych treningów zarówno uczniów, jak
i trenera Mieczysława Janika. Gratulacje dla
zawodników i dla trenera. Mistrzowie
Powiatu w unihokeju z Pecnej zachęcają:
Chcesz zwyciężać – dołącz do nas!
Zapraszamy. �

W środę 2 marca w hali OSiR w Mosinie odbyły się Mist-
rzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym. Ze-
społy zostały podzielone na trzy kategorie: szkoły pod-
stawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnaz-
jalne. W sumie 16 drużyn rywalizowało na mosińskim par-
kiecie – 6 zespołów ze szkół podstawowych, 2 z ponad-
gimnazjalnych oraz 8 z gimnazjum. Występy oceniało jury
w pięcioosobowym składzie: dr Elżbieta Grodzka-Kubiak
– sędzia główny, Dariusz Majchrowicz – choreograf, Aga-
ta Gertchen – instruktor tańca, Martyna Truśkiewicz – in-
struktor fitness, Karolina Polis – instruktor fitness. Na mo-
sińskim parkiecie występowało ponad 100 uczestników z
dziesięciu miast naszego powiatu: Radzewo, Zalasewo, Swa-
rzędz, Szczodrzykowo, Plewiska, Tarnowo Podgórne, Lu-
boń, Kostrzyn, Robakowo oraz Mosina. Zawody były jed-
nocześnie eliminacjami do Mistrzostw Województwa Wielko-
polskiego.

W kategorii szkół podstawowych najlepszy okazał się zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Pierwsze miejsce ze szkół
ponadgimnazjalnych zajął Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Na-
tomiast Gimnazjum nr 1 w Mosinie zajęło czołowe miejsce wś-
ród szkół gimnazjalnych naszego powiatu. Warto wspomnieć,
że mosińskie zespoły przygotowała Justyna Siwerska – instruktor

tańca i fitnessu. Dzięki doskonałej oprawie muzycznej zreali-
zowanej przy współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury za-
równo uczestnicy, jak i kibice bawili się doskonale. Za pomoc
w organizacji zawodów dziękujemy wolontariuszkom
działającym przy OSiR: Oldze Jarczyńskiej – prowadzącej oraz
Natalii Ignaszak. �

Estera Wekwert
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Aerobik po mistrzowsku

W dniach 12 i 13 marca, w Opolu, odbyły się IV Otwarte Mistrzo-
stwa Miasta Opola w Judo „International Judo League”, w których
udział wzięło ok. 420 zawodników. Klub „Akademia Judo” wystawił
13 zawodników, a ich opiekunem była trenerka Barbara Jopek. Ju-
doków ćwiczących w Mosinie reprezentował Hubert Kaczmarczyk, któ-
ry w swojej kategorii wagowej (do 39 kg) wywalczył III miejsce! Re-
prezentujący „Akademię Judo” zawodnicy zdobyli łącznie 4 brązowe
medale.

Hubertowi i pozostałym medalistom składamy gratulacje i życzy-
my dalszych sukcesów.  �

JN, Fot. Rafał Kaczmarczyk 

HUBeRT NA PODIUM 



AKTUALNOŚCI26

INFORMATOR MOSIŃSKI    kwiecień, 2016

W sobotę 12 marca, otwarciem wystawy 
z okazji 95 rocznicy powołania w Mosinie
pierwszej drużyny harcerskiej oraz 70-lecia
Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka 
w Izbie Muzealnej w Mosinie, zainauguro-
wane zostały obchody Jubileuszu Mosińskiego
Harcerstwa w Ośrodku ZHP Mosina im. Bo-
lesława Chrobrego. Historyczną ekspozycję, na
której zgromadzono pamiątki, fotografie 
i harcerskie kroniki, a także wspaniałą har-
cerską kolekcję druha Kazimierza Maślaka
obejrzeć można jeszcze do 17 kwietnia. 

„95 lat Mosińskiego Harcerstwa i 70 lat Or-
kiestry Dętej” to tytuł okolicznościowej wy-
stawy przygotowanej przez Krąg Instruk-
torski T.W.A. „Elita” wspólnie z Izbą Mu-
zealną w Mosinie.  12 marca, na uroczyste
otwarcie tej ekspozycji, przybyła brać har-
cerska nie tylko z Mosiny i okolic, ale nawet ze Szczecina. Sala
ekspozycji w Izbie Muzealnej, pękała w szwach. Obecni byli także
przedstawiciele władz samorządowych. Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur gratulując harcerzom
szacownego jubileuszu powiedziała, że zawsze byli elitą
tej gminy, zawsze byli widoczni, zawsze tworzyli rze-
czy wspaniałe. Z kolei zastępca burmistrza Prze-
mysław Mieloch zwrócił uwagę na patrona pierw-
szej mosińskiej drużyny harcerskiej, obecnie także
patrona Ośrodka ZHP Mosina – Bolesława Chrob-
rego. Przypomniał jego dążenia do siły i niepo-
dległości państwa polskiego, z powodu których za-
pewne stał się wzorem dla pierwszych mosińskich
harcerzy, tuż pod odzyskaniu przez Polskę niepo-
dległości. 

Na wystawie znalazły się dokumenty i fotografie
świadczące o historii organizacji harcerskiej w naszym
mieście. – Wybrać eksponaty na tak w sumie małą przestrzeń,
nie było łatwo, bo 95 lat to bardzo dużo – powiedziała podczas
otwarcia wystawy hm. Olga Jurgiewicz, przewodnicząca Kręgu
T.W.A. „Elita”, która zaprezentowaną ekspozycję nazwała
„malutką częścią” dorobku mosińskich harcerzy.  Częścią wy-
stawy jest także prezentacja dorobku kolekcjonerskiego jedne-
go z instruktorów – hm. Kazimierza Maślaka – harcerskich
krzyży, emblematów, znaczków i kartek pocztowych, a także kro-
nik. Najstarsza z nich do kopia kroniki 10 Drużyny im. Bolesława
Chrobrego - lata 1931-39. Wśród kronik jest dorobek hm. Da-
nuty Białas, przez wiele lat komendantki mosińskiego Ośrod-
ka ZHP,  która uwiecznia w kronikach wydarzenia z życia mo-
sińskiego harcerstwa już od lat 1972 roku. – Mam nadzieję –
stwierdziła Olga Jurgiewicz – że ta wystawa będzie dla wszyst-
kich druhów fajnym wspomnieniem, że cofniemy się w czasie i sta-
niemy się znów troszkę młodsi… 

To Mosiniacy

Na podstawie wspomnień wspomnienia hm. Jerzego Papierza…
Bliskość Poznania, w którym ruch harcerski istniał już od 1911

r. spowodował, że mająca kontakty szkolna młodzież z Mosi-
ny postanowiła założyć drużynę harcerską w Mosinie. Inicjatorem

i założycielem drużyny harcerskiej był druh Ludwik Szulakie-
wicz. Było to lato 1921. Pierwszym drużynowym przyjętej i za-

rejestrowanej w Wielkopolskiej Chorągwi ZHP 19 Drużyny
Harcerzy im. Bolesława Chrobrego był druh Feliks Szu-

lakiewicz, brat Ludwika. 
Ambicją członków drużyny było posiadanie sztan-
daru drużyny. Wręczenie drużynie sztandaru, którego
dokonał dh Jan Poplewski, odbyło się w maju 1922
r.  Ciemnozielony sztandar zawierał imię patrona,
legendarny królewski Szczerbiec, lilijkę harcerską i
hasło „Czuwaj”. Jesienią 1922 r. na sztandar ten zos-
tało złożone przez druhów, którzy zdobyli stopień

„młodzika”, przyrzeczenie harcerskie. Po raz pierw-
szy w Mosinie na tzw. „Uroczysku” (polana leśna nad

drugą kopalnią) w ciszy leśnej zabrzmiały słowa:
„Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Pol-

sce, nieść chętnie pomoc bliźnim i być posłusznym prawu har-
cerskiemu”.  Na sztandar ten swoje przyrzeczenie składały ko-
lejne pokolenia mosińskich harcerzy – do dnia dzisiejszego…

Obecnie Ośrodek ZHP Mosina skupia 170 harcerzy w 9 har-
cerskich drużynach i 5 gromadach zuchowych, a także w jed-
nym kręgu instruktorskim.  Jedną z drużyn, jest 19 Drużyna Har-
cerska im. Bolesława Chrobrego.

Orkiesra to jest to

Pieśń harcerska śpiewana
przez pierwszą drużynę
harcerzy im. Bolesława
Chrobrego w Mosinie 

„Lilijka” 
Lilijka biała u czoła
Broń wyzwoleńcza u boku.
Gdy nas Ojczyzna zawoła
Dzielnie przyspieszymy kro-
ku.

Pod komendanta rozkazem,
Pod jego stalową ręką,
Skruszymy wroga żelazem
Harcerską naszą piosenką.

A gdy hufcowy zapyta:
„Cóż to za dzielni wojacy?”
Odpowie nasza drużyna: 
„Patrz druhu, to Mosiniacy!”

95 lat Mosińskiego Harcerstwa
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Orkiestra gra!

Po powrocie z obozu w Zaborze we wrześniu 1946 r., na Ra-
dzie Szczepu dh Jerzy Papierz składa wniosek o założenie or-
kiestry dętej  przy drużynie pozaszkolnej. Wniosek zyskuje ak-
cept Rady Szczepu. Składamy pierwsze dobrowolne datki do ro-
gatywki. Gromadzimy środki pieniężne. Poszukujemy i kupu-
jemy instrumenty muzyczne (…) Zorganizowanie harcerskiej or-
kiestry dętej to przede wszystkim zasługa druhów Mieczysława
Koniecznego, Stanisława Szóstaka, Jerzego Papierza. Czynnie
i finansowo pomagali nam członkowie Koła Przyjaciół Harce-
rzy,  w szczególności: Stanisław Papierz, Kałamajski, Florian Syp-
niewski, Stanisław Owczarzak. Uzgadniamy z panem (wówczas)
Antonim Jerzakiem, że podejmie się wyszkolenia muzycznego
młodzieży i prowadzenia orkiestry…

W październiku 1946 r.  rozpoczyna naukę gry na instru-
mentach pierwsza grupa harcerzy. Chętnych do gry w orkiest-
rze nie brakuje. Szkolenie trwa przez okres jesieni i zimy. Nad-
chodzi dzień 24 kwietnia 1946 r.  „Dzień Harcerza”. Uroczys-
ta zbiórka Szczepu. Drużyny schodzą się systemem gwiaździs-
tym (każda drużyna nadchodzi z innej strony) na ul. Wawrzy-
niaka, gdzie w budynku przy starej gazowni posiadamy „Har-
cówkę” – dwie nieduże izby. Orkiestra gra! W rytm marsza idzie-
my ulicami miasta. Jesteśmy dymni, zadowoleni, szczęśliwi.
Drużynowym orkiestry jest dh Jerzy Papierz, następnie drużynę
przejmuje dh Stanisław Szóstak, który prowadzi orkiestrę do
1950 r. tj. do czasu rozwiązania Związku Harcerstwa Polskie-
go…” Orkiestra gra w Mosinie do dzisiaj  i choć nie stanowi już
drużyny harcerskiej, a stowarzyszenie, nie zapomina o swoich
harcerskich korzeniach w osobie swojego patrona – druha An-
toniego Jerzaka.  

Harcerska kolekcja

Harcmistrz Kazimierz Maślak
jest instruktorem Ośrodka
ZHP Mosina, członkiem Krę-
gu Instruktorskiego T.W.A.
„Elita”, członkiem Stowarzy-
szenia Muzycznego Orkiestra
Dęta im. harcmistrza Anto-
niego Jerzaka od roku 1964,
kronikarzem orkiestry.  Druh
Kazimierz Maślak to znany,
nie tylko w środowisku mo-
sińskim kolekcjoner pamiątek
harcerskich i skautowych.
Zbiera odznaki, znaczki, ko-
perty, karty okolicznościowe,

krzyże, klamry do pasów harcerskich oraz dokumenty, książki
dotyczące harcerstwa i światowego skautingu. Kolekcja Druha
obejmuje kilka tysięcy znaczków, kart, kopert oraz kilkadzie-
siąt krzyży harcerskich pochodzących z różnych okresów his-
torycznych. Swoje zbiory prezentował na wystawach w Opatowie
Kieleckim, w roku 1966 na Jubileuszu Harcerstwa oraz w 2002
r.,  w Mosinie czterokrotnie (2001, 2003, 2007, 2011 oraz w Kra-
kowie w 2002 i 2006 r. 

Za swoje zasługi na rzecz propagowania ruchu harcerskiego 
w Polsce, m.in. w roku 2012, a więc 100 lat od powstania Krzyża
Harcerskiego, druh Maślak wyróżniony został Medalem Pa-
miątkowym oraz Krzyżem Harcerskim jako odznaką pa-
miątkową wykonanym według projektu z roku 1912. 

Najpiękniejsza część kolekcji obejmuje lata powojenne (po 1945

r.), kiedy rozpoczynają wydawanie znaczków skautowskich kra-
je afrykańskie, amerykańskie, azjatyckie oraz Australia i Ocea-
nia. �

Joanna Nowaczyk  

PROGRAM JUBILEUSZU
– 95 LAT MOSIŃSKIEGO
HARCERSTWA
pod hasłem: „w sercu i w głowie”

12 marca – 17 kwietnia 
wystawa okolicznościowa nawiązująca do historii Mosiń-
skiego Harcerstwa 
miejsce – Izba Muzealna w Mosinie 
16 kwietnia  – godzina 17.00, > str. 30
Spotkanie Harcerskich Pokoleń przy ognisku 
miejsce – Strzelnica Bractwa Kurkowego w Ludwikowie
24 kwietnia 2016 (niedziela) 
Msza Św. Dziękczynna – "za to co w sercu i co w głowie",
połączona z wizytą drużyn na cmentarzu u tych, co na wiecz-
nej warcie
miejsce - Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Mosinie
12 lipca 2016 (wtorek)
SUPERBOHATEROWIE  – harcerska gra obozowa o wybit-
nych postaciach dla mosińskiego harcerstwa 
miejsce – Obóz Ośrodka ZHP Mosina w Szklarskiej Porębie 
wrzesień 2016
odsłonięcie kamienia poświeconego twórcom mosińskiego
harcerstwa na ul. Harcerskiej i otwarcie Domu Harcerza za-
kończone wspólnym zdjęciem i kawką w Domu Harcerza
miejsce - ul. Harcerska i Dom Harcerza
16 października 2016 (niedziela)
Turniej rycerski – impreza otwarta dla harcerzy, instrukto-
rów, sympatyków i mieszkańców w formie V Rajdu Ro-
dzinnego z nagrodami dla wszystkich uczestników
miejsce - Park przy rondzie w Mosinie
19 listopada 2016 (sobota)
Bal u Bolesława – podsumowanie Jubileuszu z niespo-
dziankami w formie imprezy tanecznej dla  harcerzy, in-
struktorów, sympatyków i mieszkańców 
miejsce - Sala Reprezentacyjna Mosińskiego Ośrodka Kultury

Jubileuszowi towarzyszyć będzie szereg harcerskich wydarzeń 
i akcji, o których będziemy informować na bieżąco. 
Zapraszamy na  www.zhpmosina.pl (ten adres wkrótce wraca 
do sieci) oraz na nasz fanpage na facebooku 
https://www.facebook.com/zhpmosina/. 
Kontakt z nami osrodek@zhpmosina.pl oraz 601 877 059 
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Kazimeirz Maślak
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Historia linii kolejowej do Osowej Góry
wiąże się z dziejami Sanatorium w Ludwi-
kowie, położonym na Górze Staszica. 
Z uwagi na dobre warunki klimatyczne, 
w miejscu, gdzie dziś znajduje się Szpital 
w Ludwikowie, niemiecka spółka akcyjna
„Gesellschaft Luftkuror und Villenanlage
Ludwigsshoehe” pobudowała w końcu XIX
w. kompleks leśnego pensjonatu z restaura-
cją. 

Niedługo potem, pensjonariusze mogli
dojechać do kurortu pociągiem, bo 1 lis-
topada 1912 r., uruchomiony został
pierwszy odcinek linii kolejowej Pusz-
czykówko-Ludwikowo. W okresie mię-
dzywojennym, do stacji kolejowej koń-
cowej dojeżdżały pociągi wycieczkowe 
z Poznania. Informował o tym w roku
1938 w swoim przewodniku po Wielko-
polsce Jan Kilarski: W porze letniej (od 1.V.
do 1.X., a także w okresie zimowym, nar-
ciarskim) kursują specjalne pociągi wy-
cieczkowe; wychodzą one w Poznaniu z
dworca wycieczkowego (bilet turystyczny,
ulgowy) i mijając Mosinę, wjeżdżają w lasy
na wysoki wał ponad jeziorem Budzyń-
skim… Po drodze pociąg zatrzymywał się
na stacji „Perkiewiczówka”, nazwanej
tak od nazwiska właściciela cegielni na
Pożegowie Maksymiliana Perkiewicza,
którą po II wojnie światowej przemiano-
wano na stację „Mosina-Pożegowo”. Z ko-
lei stacja „Ludwikowo”, w okresie po-
wojennym zyskała nazwę „Osowa Góra”,
podobnie jak dawne Leśnictwo Ludwi-
kowo – dziś Leśnictwo Osowa Góra. Na-
zwa ta jest zbieżna z nazwą najwyższego
szczytu Moreny Pożegowskiej o wysokości
132 m n.p.m.. 

W końcu lat 60. nastąpiła elektryfikacja
tej linii kolejowej. Pierwszy pociąg elek-

tryczny wyruszył z Dworca Głównego 
w Poznaniu w dniu 31 maja 1969 r., a
tamtą podróż opisała ówczesna „Gazeta
Poznańska”. Zgodnie z dziennikarską re-
lacją, pociąg złożony z dwóch jednostek
– 6 nowiusieńkich, lśniących wagonów
produkcji PAFAWAG – wyruszył z peronu
IV a, o godz. 10.15. „Deszcz leje jak z ceb-
ra. Na stacji w Puszczykowie, konduktor re-
wizyjny Czesław Mazur, zdecydował się za-
brać dalszych nieprzewidzianych pasażerów.
Taka okazja zdarza się tylko raz. Do Oso-
wej Góry przejazd trwał tylko 25 minut. 
A więc skrócenie przebiegu prawie o połowę
w stosunku do poprzedniego rozkładu jaz-
dy”. Gazeta Poznańska z dnia 31 maja
1969 r.; Przy okazji modernizacji tej linii,
na Poznańskiej w Mosinie postawiono
budkę dróżnika, a przejazd stał się
strzeżony. Na stacji Mosina–Pożegowo uru-
chomiono kasę biletową, a w sezonie letnim
bilety można też było kupić w samej Oso-
wej Górze. Na stacji końcowej, w miejsce
dawnej, drewnianej wiaty postawiono wia-
tę murowaną.

W latach 90. ogólnopolski kryzys w ko-
lejnictwie spowodował ograniczenie kur-
sów do „Osowej Góry”. W dniu 1 paź-
dziernika 1999 r. wyruszył tam ostatni po-

ciąg osobowy, a 2 lata później, trasę za-
mknięto dla ruchu towarowego. W roku
2002 zlikwidowano trakcję elektryczną,
a w 2006 r. linia została usunięta z ewi-
dencji Polskich Kolei Państwowych. Dziś
zabudowania na stacji końcowej uległy
zniszczeniu. Z długiego peronu zniknęli
podróżni oczekujący na pociąg. Jednak
przez blisko sto lat, licząca 21 km linia ko-
lejowa tętniła życiem. Była też najpopu-
larniejszą i najdogodniejszą trasą dojaz-

dową do lasów Wielkopolskiego Parku
Narodowego.  Największym zaintereso-
waniem cieszyła się w sezonie wakacyj-
nym, kiedy kursowało tam aż 7 po-
ciągów dziennie. Także w weekendy
mieszkańcy Poznania i okolic przyjeżdżali
po oddech świeżym, leśnym powietrzem,
a mieszkańcy Mosiny, udawali się na
spacer pieszo – tą samą trasą, bo wzdłuż
torów wydeptany został tłumnie trakt spa-
cerowy. 

Kilka lat temu ta linia kolejowa odżyła.
Z inicjatywny mieszkanki Poznania
Marii Stachowiak, na odcinku
Puszczykówko-Pożegowo-
Osowa Góra, kursują tu
wahadłowo drezyny ro-
werowe… �

����Podróż 
do przeszłości

Joanna Nowaczyk
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Uhonorowany Medalem w roku
2002. Urodził się 1926 r. w Mosinie.
Tu spędził lata dzieciństwa i wczesnej
młodości. W lipcu 1946 r. został skie-
rowany przez władze miasta do orga-
nizacji miejscowej placówki bankowej
Komunalnej Kasy Oszczędnościowej.
Przez 7 lat pracował w Banku Rolnym
oraz Narodowym Banku Polskim 
w Śremie i  w Poznaniu. W lutym 1956

r. dyrekcja NBP w Poznaniu skierowała go do Mosiny, z za-
daniem organizacji Banku Spółdzielczego w Mosinie oraz od-
budowania zaufania społecznego do bankowości spółdziel-
czej. 

W latach 50. Henryk Kołtoniak aktywnie działał w kierunku
zmian przynależności do administracji powiatowej gminy Mo-
sina do powiatu poznańskiego. Przez 11 lat był radnym Mias-
ta i Gminy Mosina (wiceprzewodniczącym Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej). Był inicjatorem wprowadzenia do pla-
nu zagospodarowania przestrzennego przygotowania terenu
pod targowisko miejskie przy ul. Farbiarskiej. Działalność 
w samorządzie kontynuował potem jako radny Powiatowej
Rady Narodowej. W roku 1974 doprowadził do rozpoczęcia
inwestycji nowego obiektu bankowego, w którym oprócz po-
mieszczeń związanych z działalnością bankową powstała sala
widowiskowa z widownią na 300 miejsc. Dzięki temu przy

banku rozwijała się działalność społeczno-kulturalna. W 1977
r. Henryk Kołtoniak zainicjował powstanie Komitetu Od-
budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki. Prowadził zbiórkę pie-
niężną i osobiście nadzorował budowę pomnika odsłoniętego
w maju 1984 r. W latach 80. był inicjatorem Uchwały Miej-
skiej Rady Narodowej potwierdzającej oficjalnie wizerunek
Herbu Miasta Mosina, a także organizatorem Komitetu
Fundacji Sztandaru Miasta i Gminy. W roku 1990 doprowadził
do powstania Gospdarczego Banku Wielkopolski w Pozna-
niu, który zrzeszał i umacniał 124 banki spółdzielcze. Po prze-
jściu na emeryturę pozostał aktywnym działaczem spółdziel-
czości bankowej. Za pracę społeczną i zawodową Henryk
Kołtoniak otrzymał liczne odznaczenia państwowe 
i branżowe. W roku 1979 otrzymał Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski. �

Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Przemysława Pilarskiego
w maju 2002 r. 

oprac. JN

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Henryk Kołtoniak

W XIX w. na wyspie Jeziora Góreckiego Tytus
Działyński zbudował, prawdopodobnie według
własnego projektu, neogotycki zameczek dla
swojej siostry Klaudyny, by podarować go jej w
prezencie ślubnym. W sierpniu 1825 r., w pałacu
w Konarzewie, Klaudyna poślubiła Bernarda Po-
tockiego, pasierba Edwarda Raczyńskiego, otrzy-
mawszy w posagu dwór w Trzebawiu i roman-
tyczny zamek na Jeziorze Góreckim. Z Trzebawia
na wyspę przeprawiano się łodzią, a zimą – po
lodzie. Młode małżeństwo, nie cieszyło się długo
tym urokliwym zakątkiem. Gdy w listopadzie
1830 roku na terenie zaboru rosyjskiego, 
w Królestwie Polskim, wybuchło powstanie,
Tytus Działyński wraz ze szwagrem Bernardem,
udał się do Warszawy, by wziąć w nim udział. Tuż
za nimi podążyła Klaudyna. Po upadku po-
wstania listopadowego, Potoccy zmuszeni zostali
do emigracji i już nigdy nie powrócili do swego majątku. Zamek na wyspie zaś, zaczął popadać w ruinę.

Tradycja głosi, że w roku 1848, podczas Wiosny Ludów, ukrywające się w lasach trzebawskich powstańcze oddziały, miały zna-
leźć schronienie właśnie w zameczku Potockich, na wyspie. W maju tamtego roku, zamek ostrzelali ogniem armatnim Prusacy, po-
ważnie go uszkadzając i już nigdy nie został odbudowany.

Zameczek na wyspie był pierwszą w Wielkopolsce budowlą romantyczną z cechami gotyckimi i fasadowym charakterem obron-
nym. Po wschodniej stronie wznosiła się okrągła wieża zakończona u szczytu pseudogotyckim krenelażem. W jej ścianach przebi-
to rozłożone nierównomiernie ostrołukowe otwory okienne, a także niewielkie okienka przypominające otwory strzelnicze. Przy
jednym z okien znajdował się mały balkon, wsparty na konsolach, z którego można było podziwiać wspaniałą panoramę jeziora.
Główne wejście usytuowane od strony północnej ujęte było filarami zwieńczonymi pinaklami w kształcie smukłych wież. W mur
wieży i w fasadę wmurowano kamienne herby. Zamek był budowlą dwukondygnacyjną i podpiwniczoną. Widoczne do dziś śla-
dy przewodów kominowych, pieców oraz kominków są dowodem, że można było w nim mieszkać o każdej porze roku. �

Oprac. JN

�� Zameczek na wyspie Fot. P. Łysakowski
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WYDARZY SIĘ
>>>

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

Zespół Szkół w Mosinie, Izba Muzealna w
Mosinie zapraszają na otwarcie wystawy:
II wojna światowa w Mosinie: „Jasnowłosa
prowincja. Upamiętnienie deportacji obywa-
teli polskich z ziem wcielonych do III
Rzeszy.”
Zespół Szkół w Mosinie,  Zespół Szkół w
Rogalinku:
„Moja rodzina w czasie II wojny światowej”
Klasa VIC Szkoły Podstawowej nr 2 w
Mosinie 
20 kwietnia 2016 r., godz. 17.00
Izba Muzealna, Mosina, ul. Niezłomnych 1

Wieczór poetycko-muzyczny

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza na wieczór
poetycko-muzyczny
2� kwietnia godz. 17.00,
Galeria Miejska, ul. Niezłomnych 1
Tytuł spotkania: „Między wierszem a balladą”.
Warszawski bard, poeta i kompozytor, Stanisław
Klawe zaśpiewa ballady do słów własnych oraz
do wierszy Czesława Miłosza, Zbigniewa Her-
berta, Adama Mickiewicza, Jana Lechonia, Kaliny
Izabeli Zioła i inne.
Prowadzenie i poezja – Kalina Izabela Zioła.

Mosina biega 

Zapraszamy do udziału biegu „Elegant na 5” który wchodzi
w skład Mosińskiego Grand Prix. Szczegóły na www.osir.pl
i www.mosina.pl.  
Dzieci i młodzież zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej
akcji Polska Biega oraz III Biegu „Elegant na 5”. Biegi od-
będą się w trakcie Dni Mosiny 22.05.2016 r. Poszcze-
gólne trasy dostępne są na wymienionych wyżej stronach.
Zgłoszenia do 6 maja, bezpośrednio u organizatora lub u
swojego nauczyciela WF. 

Konkurs Zielona Gmina

W bieżącym roku Konkurs Zielona Gmina rusza
już od 2 maja. Burmistrz Gminy Mosina oraz Ko-
misja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miej-
skiej w Mosinie zapraszają mieszkańców gminy,
instytucje, organizacje społeczne oraz podmioty
gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w
konkursie ZIELONA  GMINA  2016.
Kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie
można pobrać na stronie www.mosina.pl w
zakładce „Dla Mieszkańca – Wnioski do pobrania
– Ochrona Środowiska”, a także  w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie – w Biurze Obsługi Interesanta i
Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leś-
nictwa (pok. nr 11).

Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe oraz Mosiński Ośrodek
Kultury zapraszają na Koncert Arii
Operetkowych w środę, 
20 kwietnia 2016 r. o godz. 19.00
Sala Reprezentacyjna MOK
Mosina ul. Dworcowa 4.
Bilety do nabycia w administracji MOK. 

PPoosspprrzząąttaajjmmyy  gglliinniiaannkkii
W sobotę 2� kwietnia, w godz. 10-1�,
odbędzie się akcja sprzątania glinianek
i terenu wokół wieży widokowej.
Akwen wodny porządkować będą
płetwonurkowie z kościańskiego klubu
Triton. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do włączenia się w tę akcję!
Organizatorzy zapewniają worki i ręka-
wice. 

OOttwwaarrttyy  TTuurrnniieejj  WWiioossnnyy
W sobotę 16 kwietnia odbędzie się III
Otwarty Turniej Wiosny Formacji Ta-
necznych i Solistów. Zapraszamy do
hali sportowej OSiR w Mosinie do
oglądania tego niecodziennego wido-
wiska. Tegoroczną edycję poprowadzi
Witek „VitoWS” Ostynowicz. Początek
imprezy – godz. 10.00. 
Sala Sportowa OSiR, ul. Szkolna 1,
Mosina. 

Gminne Centrum Informacji zaprasza na
bezpłatne warsztaty „Media społecznoś-
ciowe w Twojej firmie” 21 kwietnia br., ul.
Dworcowa �, pracownia komputerowa: 4
grupy po 5 osób: I grupa – godz. 14.00 –
14.50, II grupa – godz. 15.00 – 15.50, III
grupa – 16.00 – 16.50, IV grupa 17.00 –
17.50
WW  pprrooggrraammiiee  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii::  
1. Zakładanie fanpage’a 
2. Podstawowe funkcje fanpage’a 
�. Zarządzanie wpisami 
4. Optymalizacja zamieszczanych treści 
5. Wchodzenie w interakcję z fanami i in-
nymi fanpage’ami 
6. Moderacja treści 
Zgłoszenia do 15 kwietnia br., tel. 61 �192-
746 lub e-mail: gci@mosina.pl (imię i nazwi-
sko, nr tel. preferowana godzina) Liczba
miejsc ograniczona. Zapraszamy!

9955  llaatt  HHaarrcceerrssttwwaa
ww  MMoossiinniiee
Krąg Instruktorski
T.W.A Elita zapra-
sza na spotkanie
Harcerskich Poko-
leń przy ognisku –
16 kwietnia w Lud-
wikowie, Strzelnica Bractwa Kurkowego.
• Marsz z kijkami na miejsce ogniska, tra-
sami WPN, zbiórka g. przy byłej stacji Mo-
sina-Pożegowo g. 14.00.
• „Harcerska grochówka” g. 15.45.  
• Ognisko na terenie strzelnicy Bractwa
Kurkowego. Ognisko Harcerskich Pokoleń z
historią w tle” (gawęda) : wspólny śpiew
starych i nowych piosenek harcerskich na
podstawie przygotowanych śpiewników,
grochówka – g. 17.00.
Przy niesprzyjającej pogodzie marsz z kij-
kami się nie odbędzie. 

IZBA MUZEALNA MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

SALA SPORTOWA AKWEN WODNY

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im J. Korczaka w Mosinie

Placówka dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej intelektualnie w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim oraz z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. 

WW  sskkłłaadd  PPllaaccóówwkkii  wwcchhooddzząą::
• Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy
• Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze dla uczniów z głęboką nie-

pełnosprawnością intelektualną.
• oraz Internat 

Pracujemy m.in. Metodą Ośrodków Pracy, Metodą Ruchu Rozwijające-
go W. Sherborne, Metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS,
Metodą F. Affolter, Metodą Dennisona oraz Metodą Integracji Sensorycznej
SI. Wykorzystujemy: Programy Aktywności Knillów, Stymulację polisenso-
ryczną oraz elementy arteterapii.

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, komunikację alternatywną,
zajęcia w Sali Doświadczania Świata, w sali Integracji Sensorycznej (SI) oraz
w nowoczesnej pracowni Biofeedback. Uczniowie korzystają z pracowni
Rezonansu Stochastycznego, z lampy bioptron, aquavibron oraz lampy sol-
lux, uczestniczą w zajęciach z hydroterapii, dogoterapii i hipoterapii.

Nasze mocne strony: wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów, rehabilitantów, nowoczesne pracowanie przed-
miotowe wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny, pro-
fesjonalne gabinety rehabilitacji i zajęć korekcyjnych, specjalistyczny
sprzęt dostosowany do potrzeb uczniów, bogaty księgozbiór biblioteki szkol-
nej i szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych, boiska sportowe, otwarto-
ść na współpracę ze środowiskiem i placówkami lokalnymi, dogodna lo-
kalizacja w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Warsztaty - sportowe, tkackie, fryzjersko-kosmetyczne, młodego dzien-
nikarza, komputerowe, wikliniarskie, kronikarskie  teatralne, muzyczne, ce-
ramiczne, stolarskie

Kluby, miłośników żeglarstwa i koni.
Dodatkowa oferta szkoły: biblioteka, sala gimnastyczna, nowoczesna sala

rehabilitacji z bogato wyposażonym zapleczem, pracownia komputerowa
wyposażona w drukarki laserowe, projektor multimedialny, mobilną tab-
licę interaktywną, nowoczesna sala rewalidacyjno-informatyczna prze-
znaczona dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami , wyjazdy
na basen, sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne i programy
dostosowane do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej, pomoc psycholo-
giczno - pedagogiczna, nowoczesny gabinet pielęgniarski

Ponadto: Klub Absolwenta, Szkolny Klub Wolontariatu, Grupa wsparcia
dla rodziców, Klub Olimpiad Specjalnych,, Elegant”

Wydajemy gazetkę szkolną Notesik
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Od 8 kwietnia, w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbywają się imprezy towarzyszące
jubileuszowym X Dniom Artystycznym 
z Gitarą  2016. Przed nami jeszcze: 

Wtorek – 12 kwietnia 
• godz. 17:00 - Otwarte warsztaty szkoły

gitary klasycznej, lekcje mistrzowskie. Pro-
wadzący: Carlos Ramirez /Kolumbia/Polska/
Środa – czwartek  13 – 14 kwietnia 

• godz. 17:00 – 21:00 Warsztaty – gitara
elektryczna, konsultacje zespołowe. Pro-
wadzący: Marek Raduli

Czwartek – 14 kwietnia
• godz. 17:00 - Otwarte warsztaty szkoły

gitary klasycznej, lekcje mistrzowskie. Pro-
wadzący: Carlos Ramirez /Kolumbia/Polska/

Piątek – 15 kwietnia
• Salony Muzyczne Riff – prezentacje in-

strumentów muzycznych najbardziej zna-
nych i renomowanych, światowych marek

• Jerzy Reich – Zagraniczne wydawnict-
wa płytowe polskich muzyków jazzowych

• X-lecie … - wystawa fotografii
• Okiem dziecka – wystawa prac
• godz. 19:00 - FISMOLL - koncert
• godz. 21:00 - Jam Session z udziałem

gości Dni Artystycznych

Sobota – 16 kwietnia
• Salony Muzyczne Riff – prezentacje in-

strumentów muzycznych najbardziej zna-
nych i renomowanych, światowych marek

• Jerzy Reich – Zagraniczne wydawnict-
wa płytowe polskich muzyków jazzowych

• X-lecie … - wystawa fotografii
• Okiem dziecka – wystawa prac

• godz. 18:00 - Carlos Ramirez i jego goś-
cie – koncert

Niedziela – 17 kwietnia
• Salony Muzyczne Riff – prezentacje in-

strumentów muzycznych najbardziej zna-
nych i renomowanych, światowych marek

• Jerzy Reich – Zagraniczne wydawnict-
wa płytowe polskich muzyków jazzowych

• X-lecie … - wystawa fotografii
• Okiem dziecka – wystawa prac
• godz. 15:00 - otwarta próba do koncertu

z udziałem Marka Raduli, Krzysztofa Ście-
rańskiego, Jacka Jagusia, Tomasza Grabo-
wego i Grzegorza Grzyba

• godz. 18:00 – galowy koncert Jubi-
leuszowy Dni artystycznych z gitarą 
z udziałem między innymi: Marka Pie-
karczyka, Marka Raduli, krzysztofa Ście-
rańskiego, Jacka Jagusia, bartosza Łęczyc-
kiego, tomasza grabowego, grzegorza
grzyba, Remigiusza szumana, Carlosa
Ramireza i laureata Vi WPkg zespołu
Ciabatta i innych. 

godz. 21:30 - Jam Session z udziałem goś-
ci Dni Artystycznych �

Zapraszamy! Szczegóły na
www.gmian.kultura.pl 

lub www.gitaramosina.pl

KWIECIEŃ Z GITARĄ



WIeLKANOC W MOSINIe


