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Szanowni Czytelnicy!

Maj to miesiąc obfitujący w ważne wy-
darzenia: historyczne rocznice, patrio-
tyczne uroczystości, a także imprezy  
o charakterze kulturalnym i sportowym, 
których kulminacja nastąpi już w naj-
bliższych dniach – Dniach Mosiny. Pod-
niosłym momentem tego święta Gminy, 
będzie wręczenie Medali Rzeczypospolitej 
Mosińskiej podczas uroczystej sesji Rady 
Miejskiej. Majowy numer „Informatora 
Mosińskiego” otwiera prezentacja nowej 
Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej, dokonującej wyboru kandydatów 
do tego zaszczytnego wyróżnienia. 

W pierwszej części gazety, znajdziecie Państwo także istotne dla Was miesz-
kańców informacje z mosińskiego magistratu i nie tylko. W stałych rubrykach, 
przedstawiamy miesięczne sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz Rady 
Miejskiej. 

Ważnym tematem tej części numeru jest artykuł „Budynek nie będzie sprze-
dany” stawiający pytanie – co dalej z budynkiem Ośrodka Zdrowia w Mosinie. 
To pytanie otwiera dyskusję, jaka zapewne będzie się toczyć w tej sprawie  
w najbliższym czasie. Zapraszamy Państwa do udziału w tej dyskusji. Warto 
też zapoznać się z kolejnymi terminami wyborów do jednostek pomocniczych, 
a także z dotychczasowymi ich wynikami. 

A w kąciku historycznym, z okazji nadchodzącej, 25 rocznicy pierwszych, 
wolnych wyborów do samorządu terytorialnego, znajdziecie Państwo artykuł 
stanowiący kompendium wiedzy o początkach mosińskiego samorządu. 

Zapraszam do lektury

Joanna Nowaczyk
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Zapraszamy do Rogalina
Z przyjemnością informujemy, że po dwuletniej przerwie, swoje po-

dwoje otwiera dla zwiedzających Pałac w Rogalinie. Właśnie zakończyła 
się całościowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków  
i najbliższego otoczenia rezydencji, sfinansowana ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Planowane otwarcie – 16 czerwca br. 

Zespół pałacowo-parkowy  w Rogalinie, który jest oddziałem Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, to najcenniejszy zabytek zlokalizowany na 
terenie Gminy Mosina. Obecnie zakończyły się tu prace remontowe 
i modernizacyjne tego wspaniałego kompleksu. W ramach rewalory-
zacji i modernizacji obiektu, odtworzone zostały historyczne wnętrza 
pałacowe, które po wielu latach zostaną udostępnione zwiedzającym. 
 Z myślą o zwiedzających także, przygotowany został poszerzony pro-
gram edukacyjny, adresowany do możliwie jak najszerszego grona gości.  
W programie tym znalazły się nowe, ciekawe elementy. – Najmłodsi 
goście będą mogli poznawać historię pałacu i jego mieszkańców, podczas 
wspólnej zabawy z rodzicami lub w towarzystwie pracownika muzeum. 
Grupy zorganizowane z kolei, zapraszamy na lekcje menueta. Podczas zajęć 
tanecznych i zabaw prowadzonych w strojach epoki, dzieci poznawać będą 
muzykę i formy stylistyczne rokoka, najwcześniejszego okresu w historii  
rogalińskiego pałacu – informuje Joanna Nowak, kierownik Oddziału 
Muzeum. 

Zwiedzający będą mogli teraz skorzystać z audioprzewodników z nagra-
niami w 3 wersjach językowych, tabletów lub tradycyjnego oprowadzenia 
przez przewodnika. Całość dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, a także dla osób z dysfunkcją wzroku. Na terenie zespołu 
pałacowo -parkowego staną 3 kioski multimedialne z informacjami  
o dziejach pałacu oraz o ofercie muzeum. 

To tylko niektóre nowości, jakie przygotował dla gości rogaliński oddział  
Muzeum Narodowego w Poznaniu. O dalszych szczegółach, będziemy 
informować w kolejnych numerach gazety.

O Pałacu w Rogalinie i Edwardzie hr. Raczyńskim przeczytacie Pań-
stwo na stronie 29.

J. Nowaczyk
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DANUTA BIAŁAS – wieloletnia komendatka Ośrodka ZHP Mosina, ceniony 
nauczyciel i wychowawca Zespołu Szkół w Mosinie, animatorka działań 
społecznych i kulturalnych na terenie gminy, radna Rady Miejskiej w Mosinie 
kilku kadencji. Za swoją społeczną działalność nagrodzona m.in. Medalem 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Od wczesnych lat młodości pracuje dla dobra 
Małej Ojczyzny, zaszczepiając wychowankom zainteresowanie lokalną historią. 
Jest dla nich autorytetem, czego wyrazem może być obecność jej biogramu 
w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Cechuje ją sumienność, 
uczciwość i obiektywizm.

JÓZEFA ROSZAK-ROSIĆ – kierownik Izby Muzealnej w Mosinie. Od 30 
lat z pasją oddaje się pracy zawodowej, której efekty wzbogacają wiedzę na 
temat lokalnej historii, wpływając na budowanie lokalnego i narodowego 
patriotyzmu. Od dziecka jest związana z Mosiną. Dzięki wieloletniej pracy 
nad dokumentowaniem historii Ziemi Mosińskiej, posiada szeroką wiedzę na 
temat dziejów tej ziemi, a także mieszkańców gminy Mosina. W środowisku 
lokalnym jest osobą znaną i szanowaną. 

JACEK SZESZUŁA – historyk, regionalista, autor publikacji na temat lokalnych 
dziejów. Przez całe życie związany z Mosiną. Działacz społeczny i samorzą-
dowy: radny Rady Miejskiej w Mosinie trzech kadencji, jej przewodniczący  
w latach 2006 – 2010, radny Rady Powiatu Poznańskiego.  Nauczyciel hi-
storii i wychowawca, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, później 
Gimnazjum nr 2 w Mosinie. Jest inicjatorem i organizatorem Izby Muzealnej  
w Mosinie, popularyzatorem idei Rzeczypospolitej Mosińskiej,  pomysłodawcą 
najwyższego lokalnego wyróżnienia – Medalu Rzeczypospoliej Mosińskiej. 
Dziekan Kapituły w latach 1998 – 2006. Laureat tego medalu w roku 2014.

JERZY FALBIERSKI – wieloletni, aktywny działacz samorządowy, radny 
Rady Miejskiej w Mosinie czterech kadencji. Powszechnie znany i szanowany 
społecznik. Pomysłodawca wielu cennych inicjatyw na rzecz gminy i społecz-
ności lokalnej. Obecnie przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3. Jest wielkim 
pasjonatem przyrody, pszczelarzem i leśnikiem. Z lasem związał swoją drogę 
zawodową, pracując jako strażnik leśny w Nadleśnictwie Konstantynowo. 
Został uhonorowany przez  Prezydenta RP  Brązowym Krzyżem Zasługi  
w dziedzinie ochrony środowiska.

KRZYSZTOF LIPIAK – rodowity mosinianin, nauczyciel, wychowawca  
i harcerz. Pochodzi z moisńskiego rodu Lipiaków – wnuk krawca i powstańca 
wielkopolskiego Ludwika Lipiaka, laureata Medalu Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej. Pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mo-
sinie. Aktywny działacz stowarzyszenia „My z Marcinka”. Przez wiele lat 
członek mosińskiej, harcerskiej Orkiestry Dętej. Obecnie instruktor Kręgu 
Instruktorskiego T.W.A. „Elita” przy Ośrodku ZHP Mosina, gdzie włącza 
się aktywnie w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Jest powszechnie 
znanym i cenionym przedsiębiorcą. 

 

Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
Na sesji w dniu 26 marca, Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę powołującą nową Kapitułę Medalu Rzeczypospolitej 
Mosińskiej na 8-letnią kadencję 2015 – 2023. Zgodnie z regulaminem Medalu, skład Kapituły zarekomendowała Radzie 
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.  

W ustępującej Kapitule Medalu zasiadali: Barbara Miczko-Malcher (Dziekan Kapituły), Jan Jurgiewicz, Zygmunt Niemczew-
ski, Andrzej Kasprzyk i Stanisław Dębiec. Składamy wyrazy podziękowania za ich wkład pracy w budowanie wizerunku 
naszej Małej Ojczyzny. 

Joanna Nowaczyk
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Bezpłatne porady prawne

Fundacja Centrum Współpracy Obywatelskiej z siedzibą w Poznaniu, oferuje 
mieszańcom bezpłatną pomoc prawną. Punkt udzielania porad znajduje się  
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, w udostępnionej 
przez urząd na ten cel Sali Radnego, pokój nr 20.  Bezpłatne porady prawne 
udzielane są w zakresie: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyj-
nego, pomocy społecznej, spraw alimentacyjnych oraz związanych z pobytem 
cudzoziemców na terytorium RP.

Aby skorzystać z pomocy w wymienionych sprawach, należy umówić się 
na spotkanie z doradcą fundacji telefonicznie, dzwoniąc pod numer 796 738 
554, w środy między godziną 17.00, a 20.00. Terminy spotkań przypadają  
w poniedziałki, w godzinach od 14.30 do 17.00. W pilnych przypadkach, ist-
nieje też możliwość kontaktu drogą elektroniczną, e-mail: cwo@cwo.org.pl.

Fundacja CWO informuje, że warunkiem skorzystania z bezpłatnej porady 
prawnej, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu 
prowadzenia dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy, a także potwierdzenie 
sytuacji majątkowej uniemożliwiającej skorzystanie z usług płatnej kancelarii 
adwokackiej, czy radcowskiej. 

Pomagamy bezrobotnym

Gminne Centrum Informacji  w Mosinie (GCI) utworzono 
z myślą o potrzebach mieszkańców. Podejmowane w sposób 
kompleksowy zadania mają na celu integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej. Siedziba GCI mieści się w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, na parterze – pokój nr 36. Do dyspozycji mieszkańców jest 
pracownia komputerowa wyposażona w sprzęt teleinformatyczny oraz 5 stano-
wisk ze stałym z bezpłatnym dostępem do Internetu. Można z nich korzystać 
w celach edukacyjnych i poszukiwania pracy. Na terenie naszej gminy dzia-
ła też Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach i Wioska 
Internetowa w Nowinkach, które posiadają w pełni wyposażone pracownie 
komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i szkoleń on-line.

GCI prowadzi m.in. działania na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy: pozyskuje oferty od lokalnych przedsiębiorców, organizuje Targów Edu-
kacji i Pracy, udziela pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.  
W Centrum dostępne są bieżące oferty pracy, głównie z powiatu poznańskiego, 
w szczególności z terenu Gminy Mosina.

Od 2007 r. we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) w Pozna-
niu realizujemy projekt „Nowa szansa”, którego celem jest przywrócenie do 
aktywności zawodowej jak największej liczby osób z terenu naszej gminy.  
W tym celu 2 razy w miesiącu do dyspozycji osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w PUP są pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, którzy na miejscu, w Mosinie, 
udzielają porad, przestawiają oferty pracy, informują o kursach i szkoleniach.

Działania podejmowane przez GCI w dużej mierze kierowane są także na 
promocję i rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie. Na bieżąco upowszech-
niamy informacje na temat dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć  
w firmach z funduszy krajowych i unijnych. Organizujemy spotkania dla obecnych 
i przyszłych przedsiębiorców, których tematyka odpowiada zapotrzebowaniu 
tej grupy odbiorców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gci.mosina.pl. Zapraszamy 
do zapoznania się z naszą ofertą. Centrum pracuje w poniedziałki w godzinach 
od 9.00 – 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 

Karolina Adamczyk
Gminne Centrum Informacji
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 
25 marca – 25 kwietnia 

FINANSE
• przedłożono Regionalnej Izbie Ob-

rachunkowej w Poznaniu sprawozdania 
budżetowe za I kwartał 2015 r.,

• przedłożono Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w Poznaniu oraz Radzie 
Miejskiej w Mosinie sprawozdania fi-
nansowe za rok 2014,

• projekt uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej na lata 2015 
– 2019 oraz projekt zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2015. Dochody roku 
2015 zwiększono –dochody i wydatki  
o kwotę 1.835.834,01 zł. Zmiany wyni-
kają ze zmian planów dotacji celowych 
na zadania własne i zlecone w zakresie 
zwrotu części podatku akcyzowego, 
wychowania przedszkolnego i pomo-
cy społecznej. Zwiększenie wydatków 
nastąpiło zgodnie ze wskazaniem dys-
ponentów przekazujących dotacje. Po-
nadto zmieniono wydatki majątkowe  
w zakresie oświaty, oświetlenia drogo-
wego i zakupu samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla OSP Żabinko. Wprowa-
dzono też kwotę 88.839,71 zł na wydatki 
związane z przeciwdziałaniem alkoholi-
zmowi w związku z niewykorzystanymi 
środkami z roku 2014. Uwzględniono 
zmiany wydatków wynikające z wnio-
sków jednostek pomocniczych – sołec-
two Daszewice, sołectwo Bolesławiec 
– Borkowice i Osiedle nr 5.

KRONIKA INWESTYCJI
W trakcie budowy:
• budowa sieci wodociągowej Dymacze-
wo Stare ul. Czereśniowa (275 mb) – do 
wykonania pozostała niewielka część 
zadania,
• rozbudowa budynku szkoły podsta-
wowej przy ul. Krasickiego – obecnie na 
etapie prac wykończeniowych wewnątrz 
budynku.
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Usuwamy azbest

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia! W roku 1998 jego produkcja została w Polsce 
ustawowo zakazana. Rok później wprowadzono zakaz obrotu azbestem i wyro-
bami go zawierającymi.

Obecnie trwa jego systematyczne usuwanie ze środowiska. W Urzędzie Miejskim 
w Mosinie trwa nabór wniosków o udział w programie likwidacji azbestu. 

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania jego włókien 
zawieszonych w powietrzu. Jak wynika z badań naukowych, pył azbestowy może 
być przyczyną groźnych chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej, łagod-
nych zmian opłucnowych oraz chorób nowotworowych. 

Wiadomo, że właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone materiały azbesto-
we nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Jednak ze względu na duże ryzyko ich 
obecności w środowisku, w 2002 r. Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 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”. 

Tegoroczny nabór wniosków o udział w tym programie już się rozpoczął! Wnioski 
o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można składać w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie do 15 września br. Będą one rozpatrywane według kolejności 
wpływu, aż do wyczerpania limitu środków. Usunięcie wyrobów azbestowych  
z nieruchomości  jest całkowicie bezpłatne – dofinansowanie w ramach programu 
wynosi 100%. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularz wniosku 
można znaleźć na stronie www.mosina.pl, w zakładce „Dla Mieszkańca-Wnioski 
do pobrania-Ochrona Środowiska”, a także w Urzędzie Miejskim w Mosinie:

• Biuro Obsługi Interesanta tel. 619109 505
• Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pokój nr 11) tel. 61 8109 545, 618109 

546, 61 8109 547. 
JN

Po edukację i pracę
Co roku, nasze Gminne Centrum Informacji organizuje targi edukacyjne połą-

czone z targami pracy. Targi odbywają się w Sali Mosińskiego Ośrodka Kultury. To 
nowatorski pomysł GCI, by łączyć te dwie ważne sprawy. Z jednej strony, przyszli 
absolwenci gimnazjum mogą zapoznać się tu, na miejscu z ofertą edukacyjną szkół 
ponadgimnazjalnych, przedstawioną w atrakcyjnej formie. Z drugiej strony, osoby 
poszukujące pracy mają okazję poznać dostępne oferty pracy, szkoleń, stażów  
i praktyk, a także skorzystać z doradztwa zawodowego.

W tym roku targi odbywały się w marcu i to już po raz 9.  – Przez 3 godziny na 
scenie odbywały się pokazy w wykonaniu uczniów i nauczycieli przybliżające ofertę 
swojej szkoły. Taka praktyczna prezentacja zawodów cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem – relacjonuje Karolina Adamczyk z GCI.  

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z wystawcami, mosińskie targi edu-
kacji i pracy, przynoszą wymierny efekt. Zauważono na przykład, że nabór do 

prezentujących się na targach szkół 
wzrasta. Wzrasta też wiedza młodzieży  
o specyfice poszczególnych zawodów.

- Chcemy pokazać młodzieży, że wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej determinuje ich 
przyszłość zawodową – mówi K. Adamczyk. 
Już teraz zachęcamy przyszłorocznych 
absolwentów oraz osoby borykające się  
z brakiem pracy do udziału w mosiń-
skich targach, które odbędą się na wiosnę  
2016 r. Naprawdę warto tam zajrzeć. JN

5

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

W trakcie procedur przetargowych:
• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Ci-

sowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej  
w Mosinie; etap III – kanalizacja desz-
czowa w ul. Torowej od studni A15 do 
C19 i od studni A15 do B11,

• budowa chodnika w Sowinkach  
i Baranówku – etap II,

• opracowanie pełnej dokumentacji 
technicznej dla zadań: 1) Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Czapurach, gm. 
Mosina; 2) Rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Krosinku, gm. Mosina.

• budowa ulicy Czereśniowej wraz  
z odwodnieniem w m. Mosina; etap I  
- odcinek od km 0+325 do km 0+468,10 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Mosina, ul. Fredry,

• budowa oświetleń drogowych na tere-
nie Gminy Mosina dla zadań: 1) Budowa 
linii kablowej oświetlenia ulicznego Mo-
sina w ul. Czwartaków i Wrzosowej – ul. 
Czwartaków – II etap; Dymaczewo Nowe 
rejon ulicy Pogodnej II etap; 2) Budowa 
linii kablowej energetycznej oświetlenia 
drogowego w miejscowości Daszewice  
w ulicy Piaskowej - II etap,

• kanalizacja sanitarna z przyciskiem 
pod kanałem Samicy – Krosinko, ul. 
Wierzbowa, 

• budowa ul. Czereśniowej w Mosinie 
I etap – na odcinku od ul. Targowej do 
ul. Topolowej.

• budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Ogrodowej, Cisowej Jesionowej i Dębowej 
w Mosinie.
Trwają rozmowy: 

• z Polską Spółką Gazownictwa Oddział 
w Poznaniu , w sprawie gazyfikacji wsi 
Dymaczewo Nowe.
Ponadto: 

• inwestycje w ramach funduszu sołec-
kiego:  1) wykonie opierzenia z blachy  
i wzmocnienie daszka na placu zabaw 
oraz utwardzenie kostką brukową terenu 
pod daszkiem w Sasinowie; 2) wykonanie 
i montaż zadaszenia i posadzki na tarasie 
przy świetlicy w Wiórku,

• złożono zapytania ofertowe do firm na 
wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu 
nr 4 w Mosinie,

• przygotowano zapytanie ofertowe na 
zadanie: „Wykonanie opaski oraz chodni-
ka wokół budynku świetlicy w Krośnie”.

GEODEZJA 
I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• podpisanie aktu notarialnego da-
rowizny nieruchomości przeznaczonej 
pod poszerzenie pasa drogowego na rzecz 
Województwa Wielkopolskiego,
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• przygotowanie zapytania ofertowego 
do rzeczoznawców majątkowych - spo-
rządzenie opinii w sprawie opłacalności 
ekonomicznej występowania o ustano-
wienie służebności przesyłu oraz usta-
lenia odszkodowań z tytułu umniejsze-
nia wartości nieruchomości w związku  
z wbudowaniem infrastruktury przesy-
łowej w działkę gminną,

• podpisanie aktu notarialnego nabycia 
nieruchomości przeznaczonej pod drogę 
w Mosinie.

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE
Procedowanych jest obecnie 12 miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. Informa-
cje dotyczące powyższych dokumentów 
planistycznych, obszaru objętego planami 
i etapu ich procedowania, można zna-
leźć na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/
Burmistrz/Obwieszczenia planistyczne/
Wykaz dokumentów planistycznych  
w trakcie sporządzania.

OCHRONA  
ŚRODOWISKA
• współpraca ze Strażą Miejską w przed-
miocie przeprowadzonych na terenie 
Gminy Mosina kontroli sposobu gospo-
darowania nieczystościami ciekłymi (str. 
18 „Strażnicy interweniowali”),
• wydanie 2 decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przed-
sięwzięć,
• przygotowanie 1 uchwały w sprawie 
pielęgnacji pomnika przyrody – drze-
wo, gatunku lipa drobnolistna oraz  
1 uchwały znoszącej formę ochrony przy-
rody – drzewo pomnikowe, gatunku dąb 
szypułkowy,
• prowadzenie procedury w przedmiocie 
doposażenia 1 placu zabaw,
• współpraca z Referatem IK oraz Spół-
ką AQUANET S.A w zakresie realizacji 
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych,
• współpraca ze Związkiem Międzygmin-
nym Schronisko w Skałowie w zakresie 
bezdomności zwierząt – spotkanie robo-
cze w Kostrzynie,
• udział w grupie roboczej dot. Rozporza-
dzenia RZGW w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej ujęcia wody Mosina
-Krajkowo,
• realizacja Projektu „Drogi dla Natu-
ry” –opiniowanie przygotowanego przez 
Fundację EkoRozwoju Programu zadrze-
wieniowego na terenie Gminy Mosina.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Bartosz Dmochowski
Zespół Informatyków 

Sprawy przez Internet
Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Mosinie, realizowany jest projekt 

pt. „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji”, dzięki któremu już 
wiele spraw możemy załatwić przez Internet. 

Aby móc w pełni korzystać z e-administracji, wystarczy założyć konto na ePU-
AP-ie oraz wystąpić o nadanie profilu zaufanego. Procedura jest prosta i trwa 
maksymalnie 5 minut (instrukcja wraz z filmem informacyjnym dostępna jest 
na stronie mosińskiego magistratu). Ostatnim etapem jest jednorazowa wizyta  
w naszym urzędzie, gdzie w Biurze Obsługi Interesanta, na podstawie jedynie 
dowodu osobistego (żadne inne dokumenty nie są wymagane), należy potwier-
dzić profil zaufany. Od tego momentu można już w pełni korzystać z wszelkich 
udogodnień oferowanych nie tylko przez ePUAP (załatwianie spraw administra-
cyjnych przez Internet), ale również przez CEIDG (działalność gospodarcza), PUE 
(platforma elektroniczna ZUS), OBYWATEL.GOV.PL (dostęp do rejestru PESEL 
i dowody osobiste) i innych.

Projekt „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej. 

Jeśli złożyłeś wniosek o dowód osobisty
Jeśli złożyłeś wniosek o dowód osobisty, możesz go odebrać w terminie 30 dni 

od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. Na 
stronie www.obywatel.gov.pl sprawdzisz, czy możesz już go odebrać. Wystarczy  
w zakładce Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy wpisać numer wniosku.

TU WARTO ZAJRZEĆ

KOMUNIKAT
W dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek), 

Urząd Miejski  
w Mosinie będzie zamknięty. 

8 maja, w 70. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej, w Mosinie przed 
Pomnikiem Pamięci Ofiar Hitleryzmu 
na rynku, odbyła się patriotyczna ma-
nifestacja.
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• realizacja Porozumienia z ZUK Sp. z o. 
o. w zakresie pielęgnacji i zagospodarowa-
nia zieleni w tym nasadzenia drzew oraz 
krzewów,

• zakończenie procedury konsultacji 
społecznych oraz przygotowania projek-
tu Programu Ochrony Środowiska na lata 
2015-2018 z perspektywą do roku 2022.

• przygotowanie Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Mosina – Rada Miejska podjęła uchwałę,

• współpraca z Zespołem Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego 
w zakresie zorganizowania dla mieszkańców 
Gminy Mosina prelekcji nt. roli zadrzewień 
śródpolnych w krajobrazie rolniczym,

• wykonanie przeglądów placów zabaw, 
zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina

SPOTKANIA
• z przedstawicielami firmy Anton Röhr 
w celu zapoznania się z polityką rozwoju 
firmy na terenie miasta Mosina,
• w Zarządzie Dróg Powiatowych w Po-
znaniu w sprawie wspólnych inwestycji 
drogowych na drogach powiatowych na 
terenie Gminy Mosina.
• z Radą Projektu pn „Badanie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych w zakresie 
parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznań-
skiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadu-
jących powiatów – SPPOFAP)”, 
• z szefami zarządu firmy „Przedsiębiorstwo 
Grzegorczyk Sp. z o.o.”, dotyczące odbioru 
ścieków sanitarnych z Osiedla Przy Dębach 
w Rogalinie, a także dostaw wody pitnej,
• w sprawie regulacji geodezyjnych i praw-
nych drogi gminnej w Rogalinie leżącej  
w sąsiedztwie terenów będących własnością 
Muzeum Narodowego w Rogalinie,
• z Zastępcą Burmistrza Kościana, panem 
Maciejem Kasprzakiem w sprawie organi-
zowania wspólnych przedsięwzięć o cha-
rakterze rekreacyjnym. 
• z Dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego w Jeziorach w sprawie zgody na loka-
lizacje kąpielisk na Jeziorze Dymaczewskim. 
• z Burmistrzem Gminy Stęszew na temat 
możliwości nawiązania współpracy przy 
realizacji wspólnych inwestycji, a także moż-
liwości przedłużenia linii autobusowej nr 
651 do miejscowości Będlewo,
• z przedstawicielami spółki lekarskiej All-
medica, w sprawie szans na rozwiązanie 
problemu przekazania spółce budynku 
przychodni lekarskiej na ul. Dworcowej 
w Mosinie.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz informacji z referatów Urzędu 
Miejskiego - opracowała Joanna Nowaczyk.

Adopcja lekiem na bezdomność

Bezdomność zwierząt to jeden z wielu problemów współczesnego społeczeństwa, 
a jego główną przyczyną są niewłaściwe postawy ludzkie. Przeciwdziałać temu 
zjawisku mogą tylko zmiany w postępowaniu człowieka wobec czworonogów, 
najczęściej porzuconych. Ratując zwierzęta przed bezdomnością, możemy im 
pomóc poprzez adopcję. Zamiast kupować czworonoga, po prostu go adoptujmy. 

W mosińskim przytulisku przy siedzibie Straży Miejskiej na ul. Krotowskiego 
przebywa obecnie 26 psów. Dwanaście z nich jest przeznaczonych do adopcji, 
od zaraz. Zwierzęta mają swojego stałego opiekuna – Pawła Wośkowiaka, a tak-
że gromadę przyjaciół – wolontariuszy. Jak wyjaśnia Anna Wojnowska, jedna  
z wolontariuszek, dzięki nim psy są przyzwyczajone do regularnej obecności 
człowieka i socjalizują się bardzo szybko. Wszystkie są odrobaczone, zaszczepione 
i zaczipowane.

Co zatem zrobić, żeby adoptować psa? 
- Należy przyjść do przytuliska i wybrać sobie pieska – wyjaśnia Anna Woj-

nowska. – Podczas adopcji pytamy o warunki, jakie zapewni psu nowy właści-
ciel. Rozmawiamy też na temat charakterologicznych oczekiwań wobec zwierzaka  
i w tej kwestii, znając dobrze nasze psiaki, możemy doradzić przy wyborze. 

Psy do adopcji przekazuje ich stały opiekun. Przychodząc po pieska, trzeba zabrać 
ze sobą dokument tożsamości, obrożę i smycz. Nasze przytulisko udziela adopcji 
bezpłatnie, ale mile widziane są w zamian dary dla tutejszych podopiecznych. 
– Najbardziej potrzebna jest karma sucha i mokra, wszelkie przysmaki, a także 
legowiska – informuje Anna Wojnowska. – Pamiętajmy jednak, aby przy adopcji 
psa kierować się nie tylko sercem, ale przede wszystkim rozumem, żeby zabrany 
do domu zwierzak spotkał lepsze warunki, niż te za kratami przytuliska – apeluje 
wolontariuszka. 

Bywa, że zwierzę, które przebywa w przytulisku jest poszukiwane przez właściciela, 
bo mu po prostu uciekło. – Dlatego między innymi, zanim zostanie przeznaczone do 
adopcji, potrzebne są 2 tygodnie kwarantanny. To czas na ewentualne odnalezienie 
go przez jego pana  – wyjaśnia dalej. Jak się okazuje, wielu właścicieli nawet po 
tygodniu czy dwóch, znajduje w tym miejscu swoich uciekinierów. 

Jeśli zaginął Ci pies, skontaktuj się z przytuliskiem, możliwe, że został odłowiony 
i czeka na Ciebie bezpieczny w kojcu. 

Przytulisko w Mosinie, ul. Krotowskiego 16 (przy siedzibie Straży Miejskiej) 
czynne jest w pon., śr., czw., pt. i sob. od 13.00 do 16.00, a we wtorki od 9.00 
do 12.00. 

Losy zwierząt przebywających w przytulisku, a także sylwetki tych czekających 
na adopcję można śledzić na profilach fb:  SOS Bezdomniaki Mosińskie Przytu-
lisko ; Przytulisko w Mosinie; Mosińskie Psiaki Przytulisko, a także na portalu 
ogłoszeniowym olx.pl i gumtree.pl  

J. Nowaczyk

5-miesięczna Inka już znalazła dom…
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MIESZKAŃCY PYTAJĄ 
Czy tężnia w Ptasim Parku działa?
- Tężnia solankowa w Ptasim Parku jest 
urządzeniem, które może funkcjonować  
tylko w dodatnich zakresach temperatur, 
w związku z powyższym, w okresie zi-
mowym tężnia była nieczynna. W tym 
sezonie, dosyć długo utrzymywała się 
zbyt niska temperatura, by ją uruchomić.  
W okresie dodatnich temperatur, w 
ciągu całej doby, tężnia działać będzie 
bez przerw – wyjaśnia Katarzyna Le-
wandowska, inspektor ds. zarządzania 
projektami i funduszami europejskimi.
Czy można na posesji spalić gałęzie 
i liście?

Przepisy prawa pożarowego, prawa są-
siedzkiego, czy nawet ustawy o odpadach, 
zakazują palenia gałęzi i liści na własnym 
podwórku, pod groźbą kary. Takie odpady 
powinny zostać zagospodarowane zgodnie 
z przepisami ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. Właściciel 
nieruchomości powinien zebrać liście, po-
ciąć gałęzie i przekazać je odbiorcy odpa-
dów komunalnych – wyjaśnia Dominika 
Grząślewicz-Gabler, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa. – W przypadku naszej gminy, 
liście i rozdrobnione gałęzie, a także inne 
odpady zielone będzie odbierał Zakład 
Usług Komunalnych w Mosinie, w okre-
sie od 1 maja do 30 listopada, według 
ustalonego harmonogramu. Poza tym 
okresem, odpady zielone można wrzu-
cać do pojemnika na odpady zmieszane. 
Można je także samemu dostarczyć do 
siedziby ZUK-u.Szczegółowe harmono-
gramy wywozu odpadów stałych, śmieci 
wielkogabarytowych, a także odpadów 
zielonych dostępne są na www.mosina.
pl w zakładce dla mieszkańca/ochrona 
środowiska/harmonogramy.
Kiedy zostaną załatane dziury 
w jezdniach po minionej zimie? 
- Do remontu cząstkowego jezdni asfalto-
wych przystąpimy w miesiącu maju, po 
wyłonieniu wykonawcy robot – informuje 
specjalista ds. inwestycji Leszek Naj-
derek. – Załatane zostaną dziury, które 
powstały w asfaltowych nawierzchniach 
dróg gminnych na terenie całej gminy,  
a także na drogach powiatowych w gra-
nicach miasta, czyli na ul. Leszczyńskiej, 
Śremskiej i Sowinieckiej.

Na pytania kierowane do redakcji 
związane z zakresem zadań samorządu 
terytorialnego, odpowiedzą kompe-
tentne osoby. 

Most w Borkowicach jest zamknięty

W związku z rozbiórką i budową nowego mostu w Borkowicach, od 11 maja 
br. obiekt ten jest zamknięty dla ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego. 
Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych, który realizuje tę inwestycję, prace 
mają na celu budowę nowego obiektu mostowego, bez ograniczeń nośności oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Prosimy kierowców o zastoso-
wanie się do nowych znaków i przestrzeganie obowiązującego oznakowania na 
czas objazdów. Organizacja ruchu w czasie prowadzonych prac zakłada objazdy: 
z Dymaczewa Starego do Borkowic - drogą wojewódzką 431 przez Krosinko, 
Krosno, Drużynę oraz z Borkowic do Dymaczewa Starego – przez Drużynę, 
Krosno, Krosinko, skręcając w lewo do drogi wojewódzkiej 431. Planowane 
zakończenie robót przewidywane jest do końca listopada 2015 r.  Więcej in-
formacji o zakresie prac w ramach prowadzonej inwestycji na str. http://www.
zdp.powiat.poznan.pl/?a=954

Wymień kartę parkingową
 
Z dniem 30 czerwca br., tracą ważność do-

tychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do tego czasu, 
uprawnieni do posiadania takiej karty, muszą wymienić ją na nową. 

Wniosek o wymianę karty parkingowej należy złożyć w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  
o Niepełnosprawności, parter, pokój 08 (tel. 61 841-07-04, 61 841-07-05, 61 841-
07-06). Aby wymienić kartę parkingową, osoba niepełnosprawna musi zgłosić 
się tam osobiście (z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ubezwła-
snowolnionych całkowicie lub częściowo – wniosek składa odpowiednio jedno 
z rodziców, opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) i być zaopatrzona w:

• prawomocne orzeczenie (uprawnionych osób) zaliczające do znacznego stop-
nia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub/ 
i 05-R lub/i 10-N wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej;

• jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą AKTUALNY 
wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez ciemnych okularów;

• kwotę 21,00 zł na opłatę – wpłata na miejscu.
Więcej informacji: http://www.bip.powiat.poznan.pl/3315,pz-08.html.

Interwencje 

Do redakcji zadzwoniła czytelniczka, mieszkanka „Czarnokurza”. Żaliła się na 
zaśmiecenie okolicy, zwłaszcza terenu placu zabaw i przyległego lasku nazywa-
nego „Parkiem Chopina”. Zgłosiła również brak koszy na śmieci wzdłuż całej 
ulicy Wodnej. Zwróciliśmy się w tej sprawie do kompetentnych pracowników 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa przekazał zlecenie Zakładowi Usług 
Komunalnych w Mosinie, na posprzątanie wskazanego przez czytelniczkę terenu. 
Z kolei zgłoszenie braku koszy na śmieci przy ul. Wodnej, przyjął specjalista ds. 
inwestycji Leszek Najderek i zapewnił, że zostaną one zamontowane.   

Mieszkańców, którzy zauważyli dzikie wysypiska śmieci, czy miejsca szcze-
gólnie zaśmiecone, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 61 8109 545. Pracownicy 
referatu zapewniają, że podejmą natychmiastową interwencję. W sprawie utrzy-
mywania porządku i czystości na chodnikach przypominamy, że ten obowiązek 
należy do właścicieli leżących wzdłuż nich posesji. Szerzej: str. 18 „Sprzątajmy 
chodniki, to obowiązek”. 

Pozostaje także zaapelować do całego społeczeństwa: dla wspólnego dobra  
i dla siebie, nie zaśmiecajmy środowiska! Porzucone śmieci, powodują nie tylko 
złe wrażenie estetyczne, ale także jego szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenie.  

JN



INFORMACJE Z URZĘDU 9

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

Od 1 marca tego roku, zmieniły się przepisy ustawy o aktach 
stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowo-
dach osobistych. Nowelizacja prawa w tym zakresie wprowadziła 
kilka istotnych zmian, o których warto wiedzieć. 

Nowe dowody osobiste
Po zmianie przepisów nie ma konieczności wymiany dotych-

czasowych dowodów, zachowają one ważność do upływu okre-
ślonych w nich terminów. 

Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu otrzyma go - tak 
jak dotąd - bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od 
daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego 
dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny jedynie przez 
5 lat. Z kolei osoby, które ukończyły 65 lat, nie będą mogły 
wnioskować o wydanie dowodu na czas nieoznaczony, jak było 
do tej pory.

Nowością i ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu 
osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju (lub niedale-
kiej przyszłości drogą elektroniczną), niezależnie gdzie jesteśmy 
zameldowani. Wniosek musimy podpisać własnoręcznie, ale 
formularz może wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu  
o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu po-
damy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego 
trzeba będzie uwierzytelnić podpisem elektronicznym.

Osoby osiągające pełnoletniość, mogą teraz złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego 30 dni przed datą ukończenia 
18 lat. Dla małoletnich obywateli, którym do ukończenia 18 
roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek o dowód osobisty 
złoży tylko jeden z rodziców lub opiekun prawny. Jednak gdy 
dziecko ukończyło 5 rok życia, nadal musi być obecne przy 
składaniu wniosku.

Nowy dowód osobisty ma inny wzór. Posiada nowe za-
bezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Format  
i wymiary są takie jak dotychczas. Zmienia się zdjęcie – teraz do 
wniosku o wydanie dowodu trzeba dołączyć tylko jedną kolorową 
fotografię, taką  jak do paszportu, wykonane nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

W myśl nowych przepisów, do wniosku nie trzeba dołą-
czać aktów stanu cywilnego. Jedynie w przypadku stwierdze-
nia niezgodności danych we wniosku z danymi zawartymi  
w PESEL lub Rejestrze Dowodów Osobistych, trzeba będzie takie 
akta przedłożyć.

Jakie informacje znajdą się zatem na nowym dowodzie oso-
bistym? Będzie to: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona 
rodziców, płeć, data i miejsce urodzenia oraz wystawienia do-
kumentu, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, obywatel-
stwo i termin ważności, oznaczenie organu wydającego dowód.  
Z dowodu zniknie adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej 
zmianie meldunku nie trzeba będzie go wymienić.

Od 1 marca obowiązuje nowy formularz wniosku o wydanie 
dowodu osobistego. 

Co z zameldowaniem?
Nadal istnieje obowiązek meldunkowy, który jak wcześniej, do-

pełnić można osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego 
się pisemnym pełnomocnictwem w tej sprawie. Podobnie z wy-

meldowaniem: z miejsca pobytu stałego lub czasowego, wyjazdu 
poza granice Polski na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz 
powrotu z wyjazdu poza granice naszego kraju, można dokonać 
jak wyżej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach 
określonych w ustawie. Obywatel polski może wymeldować 
się z pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania  
w nowym miejscu pobytu. Nadal też każdy, kto zamelduje się 
na pobyt stały otrzyma zaświadczenie o zameldowaniu. Zmiana 
dotyczy meldunków na pobyt czasowy, gdzie zaświadczenie 
takie dostaniemy tylko na wniosek po opłaceniu 17,00 zł. Od  
1 marca zmieniły się także formularze zgłoszeniowe w sprawach 
meldunkowych. 

Inna zmiana dotycząca ewidencji ludności, to zmiana sposobu 
nadawania PESEL-u cudzoziemcom przebywającym czasowo na 
ternie Polski. Uzyskanie tego numeru, będzie wymagało od nich 
złożenia stosownego wniosku z podaniem podstawy prawnej.

Nowe formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, w Biurze Obsługi Interesanta lub Referacie Spraw 
Obywatelskich – pokój nr. 117, a także na stronie www.mosina.
pl w zakładce: ewidencja ludności. 

Jeśli masz pytania dotyczące nowych dowodów osobistych 
lub zmian dotyczących obowiązku meldunkowego, informa-
cji udzielą Tobie pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie: 
Biuro Obsługi Interesanta tel. 618109 505 lub Referat Spraw 
Obywatelskich tel. 618109 565.

Zmiany w USC
Aby zrejestrować urodzenie, małżeństwo lub zgon na terenie 

gminy Mosina, jak dawniej udamy się do Urzędu Stanu Cywil-
nego w urzędzie w Mosinie. 

Zasadnicza zmiana dotyczy odpisów aktów stanów cywilnego, 
które od 1 marca można będzie załatwić, mając oczywiście do 
tego uprawnienie, w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, 
niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zawarcie małżeń-
stwa czy zgon. Możliwość taka wiąże się jednak z koniecznością 
wprowadzenia danego aktu  przez właściwy urząd posiadający 
go w swoich księgach, do centralnego rejestru stanu cywilnego 
– Systemu Rejestrów Państwowych. Od 1 marca, akty stanu cy-
wilnego są systematycznie wprowadzane do tego sytemu. Jednak 
dopóki nie zapełni się on wszystkimi danymi pochodzącymi 
ze wszystkich polskich urzędów stanu cywilnego, by skorzystać  
z prawa do uzyskania odpisu w dowolnym urzędzie, trzeba będzie 
kilka dni wcześniej złożyć w nim zamówienie. 

 Nowa ustawa wprowadza też możliwość zawarcia związku 
małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, w warunkach 
zapewniających zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeń-
stwa osób obecnych na uroczystości.  

Na pytania dotyczące aktów stanu cywilnego i nowych roz-
wiązań prawnych  w tym zakresie odpowiedzą pracownicy 
Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie pod numerem tel.  61 
8109 560.  JN

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zmiany w dowodach, meldunkach 

i w Urzędzie Stanu Cywilnego
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Na rzecz konsumenta

Jeśli potrzebujesz porady w zakresie ochrony Twoich praw jako 
konsumenta, możesz zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumentów. 
Dla mieszkańców naszej gminy, właściwym rzecznikiem jest Marek 
Radwański – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. 

W czym pomoże Ci rzecznik?  Rolą rzecznika jest przede wszystkim udziela-
nie konsumentom porad i informacji prawnej. W sprawach, w których rzecznik 
dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne 
rozstrzygnięcie sporu, albo też widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycz-
nych – występuje do przedsiębiorców. W sprawach, w których naruszony został 
interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny 
lub polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – może udzielić pomocy 
w dochodzeniu roszczeń przed sądem. Rzecznik konsumentów działa wyłącznie 
w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wy-
konywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem (osoba fizyczna 
dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową), a przedsiębiorcą. Sprawy konsumenckie to w szcze-
gólności sprawy dotyczące: umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przez 
„fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, 
wykonawców mebli stolarki okiennej i innych rzeczy na zamówienie, rzemieślników 
świadczących usługi, a także umów o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, 
turystycznych, przewozowych i pocztowych, bankowych, energetycznych, zwią-
zanych z obrotem nieruchomościami, edukacyjnych. Powiatowy Rzecznik Praw 
Konsumentów - Marek Radwański, tel.  61 8418-830, 61 8418-831, rzecznik.
konsumentow@powiat.poznan.pl, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań, I piętro, 
pok. 141. Rzecznik udziela porad: w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30, od wtorku 
do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

O odpadach zielonych
Od 1 maja do 30 listopada 2015 r., Zakład Usług Komu-

nalnych w Mosinie odbiera odpady zielone z posesji na 
terenie Gminy Mosina. Na wsiach: Czapury, Daszewice, 
Krosno i w Mosinie na „Czarnokurzu”, ZUK ustawił także kontenery przezna-
czone na te właśnie odpady.  Niestety niektórzy mieszkańcy wrzucają do nich, 
także innego rodzaju odpady. Informujemy, że jeżeli proceder taki będzie się 
utrzymywał, kontenery na odpady zielone zostaną z tych miejsc zabrane. 

Odpady zielone to: części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych 
i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, części zielone 
gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów stałych, śmieci wielko-
gabarytowych, a także odpadów zielonych dostępne są na www.mosina.pl  
w zakładce dla mieszkańca/ochrona środowiska/harmonogramy.

Pożyczki z WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

poinformował Gminę Mosina o planowanej pomocy finansowej w formie pożyczki.
• 1 000 000,00 zł – na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej  

w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie” (całkowity 
koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 2.270.000,00 zł),

• 761 545,00 zł – na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 
2 w Mosinie” (całkowity koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 1.880.000,00 zł)

• do 217 000,00 zł – na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Fredry w Mosinie” (całkowity koszt wg. kosztorysu inwestorskiego 305.000,00 zł).

Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy zostanie podjęta po złożeniu przez 
gminę wymaganej dokumentacji. Pożyczki z WFOŚiG udzielane są na warunkach 
preferencyjnych, a ich spłata ulega częściowemu umorzeniu. JN

W SKRÓCIE Z URZĘDU

Na terenie gminy Mosina inwestor 
zewnętrzny rozpoczyna budowę linii 
światłowodowej dla szerokopasmowe-
go Internetu. W związku z tą inwesty-
cją, prowadzone będą roboty ziemne, 
dlatego mogą wystąpić utrudnienia  
w ruchu drogowym. Prosimy o za-
chowanie ostrożności. Początek robót  
w Rogalinie. O dalszym przebiegu prac, 
będziemy na bieżąco informować.  

Przygotowywany jest przetarg na wy-
konanie utwardzenia ul. Czereśniowej  
w Mosinie, na odcinku między ul. Tar-
gową a Topolową. Rozpoczęcie robót 
planowane jest na koniec czerwca tego 
roku. Mieszkańcy tej ulicy, którzy nie 
mają wykonanego przyłącza do kanali-
zacji sanitarnej, mogą to zrobić jeszcze 
przed położeniem betonowej kostki bru-
kowej. Po wybudowaniu tej nawierzch-
ni, koszt wykonania przyłącza wzrośnie  
o koszt odtworzenia nawierzchni.      

Wybory do Izb 
Dnia 31 maja br., odbędą się wybo-

ry do Izb Rolniczych. Lokal wyborczy  
w Gminie Mosina mieści się w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, pl. 20 Październi-
ka 1,62-050 Mosina, Sala Radnego przy 
Biurze Rady Miejskiej w Mosinie. Lokal 
czynny będzie w godz. 8-18. Szczegółowe 
informacje można uzyska w Biurze Po-
wiatowym Wiel-
kopolskiej Izby 
Rolniczej tel. 61 
2270125,  a także 
na www.wir.org.pl 
lub wybory@wir.
org.pl.

Uwaga - badania!
Aż 200 pacjentów, którzy spełnią 

określone kryteria, otrzyma skierowanie 
na bezpłatne badania hematologiczne, 
markerów nowotworowych, kolono-
skopii, gastroskopii, mammografii oraz 
niskodawkowej tomografii komputero-
wej. Przychodnia Zdrowia Vis Medica, 
przystąpiła do programu poprawy dia-
gnostyki i terapii nowotworów, finan-
sowanego z grantu norweskiego.  Aby 
uzyskać skierowanie na takie badania, 
należy udać się do lekarza rodzinnego tej 
przychodni, który przeprowadzi wywiad, 
by zakwalifikować pacjenta na badania. 
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AKTUALNOŚCI

Budynek  
nie będzie 
sprzedany

Kończy się okres zamie-
szania i konfliktów, jakie 

toczyły się wokół budynku 
przychodni zdrowia. 

Najemca odstąpił od umo-
wy. Budynek stoi pusty. 
Czas przeznaczyć go na 

cele publiczne.

Początki zamieszania
W roku 2013 odbyły się trzy nieudane 

przetargi na najem budynku przychodni 
zdrowia. W konsekwencji zorganizowano 
rokowania, po których umowę podpisano 
z konsorcjum firm Mar-Max i Medi-com-
plex. Najemca miał wejść od stycznia 2014. 
Niestety budynku nie opuściły spółki Vis 
Medica i Consensus, którym umowa najmu 
skończyła się 31 grudnia 2013r.

Konflikt
Gmina wystąpiła na drogę sądową  

o eksmisję przeciw nielegalnie już prze-
bywającym w przychodni spółkom Vis 
Medica i Consensus. Z kolei konsorcjum 
firm Mar-Max i Medi-complex utrudniało 
funkcjonowanie owym spółkom. Pacjenci  
i lekarze stawali przed budynkiem i nie byli 
wpuszczani do środka. Mieli utrudnienia 
w dostępie do kartotek. Spółki zatrudniały 
różne firmy ochroniarskie. 

Rozmiary konfliktu wynikały z wielkości 
środków, które NFZ przelewa spółkom na 
podstawową opiekę medyczną. Chodzi tu 
o kwotę rzędu  kilku  milionów 
złotych w skali gminy.

Jednym z ostatnich epizodów sporu w czasie 
poprzedniej kadencji władz, było przenie-
sienie spółki Vis Medica  na ul. Garbarską.

Zmiana po wyborach
Burmistrzowie, począwszy od grudnia 

minionego roku, rozpoczęli intensywne 
rozmowy celem unormalizowania sytuacji, 
to jest doprowadzenia do pełnego przejęcia 
budynku przez najemcę. Odbyło się niemal 
30 spotkań ze spółkami razem, bądź każdą 
z nich oddzielnie. Burmistrzowie poświęcili 
wiele czasu na rozmowy między sobą, jak  
i z radcami nad znalezieniem sposobów, 
aby najemca mógł normalnie pracować 
w budynku. Sumując czas poświęcony tej 
sprawie, władze gminy zajmowały się nią 
kilkanaście dni, zakładając ośmiogodzin-
ny dzień pracy. Żadnej też sprawie nie po-
święciły tyle energii. Owocem tego było 
oddanie Gminie pomieszczeń zajmowa-
nych przez Consensus w dniu 30 kwietnia,  
w godzinach porannych.

Budynek bez najemcy
Okazało się jednak, iż kilka godzin później 

najemca,  z którym gmina podpisała umowę 
i na rzecz którego władze poświęciły tyle 
czasu,  złożył odstąpienie od umowy. Jak 
dotychczas były najemca nie opuścił budyn-
ku. W taki oto sposób budynek można na 
nowo zagospodarować. 

W Mosinie działają trzy spółki, które mają 
podpisane kontrakty z NFZ na świadczenie 
bezpłatnych usługi. Spółki mają swoje siedzi-
by: Medi-complex przy ul. Konopnickiej 33 
(nad Tesco), Consensus przy ul. Garbarskiej 
8 oraz Vis Medica  przy pl. 20 Października 
17. Co ciekawe, ta ostatnia spółka planuje 
wybudowanie obiektu wraz z porodówką 
na działce tuż za Tesco. Wynika z tego, iż 
na ul. Konopnicką przenosi się centrum 
świadczenia bezpłatnych usług medycznych.

Gmina nie zamierza ingerować w działal-
ność prywatnych podmiotów funkcjonują-
cych w celu osiągnięcia zysku.

Obiekt na sprzedaż? – NIE
W czasie minionych kilku miesięcy poja-

wiały się pytania, co do możliwej sprzedaży 
budynku. Burmistrzowie w żaden sposób 
nie chcieli się z tym zgodzić. Obiekt powstał 
dzięki wielkiej pracy społeczności mosińskiej. 
Pragnieniem wszystkich jest, aby służył celom 
publicznym.

Przeniesienie urzędu?
W kontekście całej sytuacji rozważana 

jest możliwość przeniesienia urzędu do 
tego budynku. W taki sposób zachowana 
zostanie jego publiczna funkcja. Dodatko-
wo mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp 
do administracji samorządowej. Niepełno-
sprawnym będzie służyć winda i podjazd. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 
dworzec PKP i przystanki autobusowe oraz 
wiele miejsc parkingowych. Budynek jest 
przestronny i nie trzeba będzie lawirować 
wąskimi korytarzami, aby załatwić swoją 
sprawę. Obiekt oczywiście wymaga pew-
nych prac remontowych, ale ich koszty są 
wielekroć niższe, niż gdyby wybudowano 
nowy budynek, co było planowane przez 
władze poprzednich kadencji. Niewielkim 
nakładem można by również nadać inny 
charakter elewacji zewnętrznej, np. w sty-
listyce budynku banku, co uczyniłoby  
z przeniesionego budynku urzędu, jak i całej 
ul. Dworcowej wizytówkę Mosiny.

Mieszkania socjalne/komunalne
Przy okazji przenosin można rozwiązać 

kilka spraw. Stary budynek urzędu można 
podzielić na dwie części, z których jedną (star-
szą) można by sprzedać z przeznaczeniem na 
restaurację/kawiarnię. Taką funkcję budynek 
pełnił przed II wojną światową.

Do nowszej części można by przenieść 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miej-
ską i Urząd Stanu Cywilnego. Swoje siedziby, 
mogłyby mieć tu również stowarzyszenia. 
Uwalniane są w ten sposób dwa budynki 
– przy ul. Śremskiej i dawny budynek ZUK
-u, które można przekształcić na mieszkania 
socjalne/komunalne. 

W taki sposób można byłoby rozwiązać 
wiele spraw. 
Co Państwo o tym sądzą?
Prosimy o uwagi i sugestie na adres: 
nowy.urzad@mosina.pl.

Przemysław Mieloch
zastępca burmistrza 

Gminy Mosina
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RADA MIEJSKA

O nas w Powiecie
W nowej Radzie Powiatu Poznańskie-

go kadencji 2014-2018, w wyniku roz-
strzygnięcia wyborczego zasiada tylko 
jeden przedstawiciel naszej gminy - 
Jacek Szeszuła. Jako radny powiatowy 
jest członkiem klubu radnych Stowa-
rzyszenia Niezależni dla Powiatu, z któ-
rego kandydował w wyborach. Pracuje  
w komisjach Oświaty i Wychowa-
nia oraz Kultury, Kultury Fizycznej 
i Turystyki. Jacek Szeszuła informuje  
o działaniach w Powiecie, dotyczących 
Gminy Mosina.

Radni Stowarzyszenia Niezależni dla 
Powiatu postanowili wspólnie popierać 
na forum Rady Powiatu rozwiązywanie 
naszych lokalnych potrzeb, niezależ-
nie od miejsca naszego zamieszkania.  
Z drugiej strony, wszyscy radni z okręgu 
wyborczego Mosina-Kórnik niezależnie 
od przynależności partyjnej - Seweryn 
Waligóra (PO), Filip Żelazny (PiS), Zbi-
gniew Tomaszewski (PSL) i moja osoba, 
podjęli wspólne działania na rzecz nasze-

go okręgu. W tym celu spotkaliśmy się  
z władzami  Gminy Mosina, a następnie 
z władzami Gminy Kórnik. Określiliśmy 
nasze podstawowe cele. Wspólnie lob-
bujemy konieczność połączenia ścież-
ką rowerową naszych miejscowości, 
wskazując jednocześnie na znaczenie 
w aktywnej turystyce Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie, łęgów nadwar-
ciańskich i Muzeum wraz z szerokim 
otoczeniem w Rogalinie, które niedługo 
otworzy swoje podwoje dla rzeszy tury-
stów. Zapewnienie im bezpieczeństwa 
na drodze jest sprawą pierwszorzędną. 
Nie bez znaczenia dla nas jest również 
remont drogi wojewódzkiej nr 431, któ-
rej koncepcja jest gotowa od 2009 r. już 
ze szczegółowym planem wykonawczym 
dla Rogalina i Mieczewa. Dla miasta 
Poznania ta droga stanowiłaby wielkie 
odciążenie dla ruchu samochodów cię-
żarowych. 

Do tej pory Rada Powiatu odbyła  
6 sesji. Na sesji w dniu 17 marca, podję-
ła 3 uchwały w sprawie naszej Gminy: 

• V/50/V/2015 – w sprawie powierzenia 

Gminie Mosina prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządzania pu-
bliczną drogą powiatową nr 2465P na 
odcinku ul. Leszczyńskiej. Zadanie to 
dotyczy wykonania sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego. 

• V/51/V/2015 – w sprawie powierze-
nia Gminie Mosina zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą  
powiatową nr 2466P. Zakres prac doty-
czy aktualizacji projektu dla przebudowy 
ul. Sowinieckiej.

• V/52/V/2015 – w sprawie powierze-
nia Gminie Mosina zadania zarządza-
nia drogą powiatową nr 2461P – ul. Po-
znańska i Leśna w m. Daszewice. Zakres 
zadania dotyczy wykonania projektu 
budowy kanalizacji deszczowej wraz  
z odtworzeniem jezdni ul. Poznańskiej 
i Leśnej.

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
w miesięcu
kwietniu

Rada Miejska w Mosinie obradowała na 
jednej sesji i dziesięciu posiedzeniach ko-
misji stałych. Komisje analizowały wyko-
nanie budżetu Gminy Mosina na 2014 r., 
bo ich opinie w tej sprawie, są elementem 
procedury udzielenia przez Radę absoluto-
rium Burmistrzowi. Komisje zajmowały się 
również m.in.: Komisja Rewizyjna –  kon-
trolą za rok 2014: przebiegu Zebrania Wiej-
skiego Solectwa Wiórek w dniu 29 wrze-
śnia, umów i zleceń na remonty i naprawy  
w I i II półroczu, finansowego wspiera-
nia klubów sportowych, a także skargami  
T. Vogta; Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa – opiniowaniem no-
wych nazw ulic; Komsja Promocji 
Gminy i Współpracy Samorzadowej – 
przygotowaniem gminy do sezonu tury-
stcznego oraz do Dni Mosiny; Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu – realizacją pro-
gramu współpracy organów samorządowych  
z organizacjami pozarządowymi; Komisja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

– współpracą ze szpitalami w Puszczy-
kowie i Ludwikowie; Komisja Ochrony 
Środwiska i Rolnictwa – uchybieniami 
w utwardzeniu ulic Skrzynka, Kociołek  
i Górecka w Krosinku oraz nasadzeniami 
drzew i krzewów; Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunlanego i Ładu Przestrzennego – moż-
liwością stworzenia wyjazdu z firmy Stora 
Enso od strony ul. Śremskiej, budową ul. Le-
śmiana; Komisja Budżetu i Finansów – oceną 
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

Podczas sesji w dniu 29 kwietnia, Rada Miej-
ska podjęła 11 uchwał. Dotyczyły one: uzgod-
nienia prac pielęgnacyjnych na pomniku przy-
rody, zniesienia ochrony pomnika przyrody, 
kontynuacji członkostwa Gminy Mosina  
w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopol-
ski, rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta  
o zrewidowanie skargi z dnia 26 paździer-
nika 2014 r., a także jego skargi z dnia  
4 marca 2015 r., zmiany uchwały budże-
towej oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Mosina na lata 2015 – 2019 
(więcej: str. 4 Sprawozdanie Burmistrza 
Gminy Mosina/Finanse), nadania nazw 
drogom wewnętrznym w Mieczewie  
i w Rogalinie, a także –  przyznaniem Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Prawo,  
a także w Biurze Rady Miejskiej  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109 
541.

Terminarz 
posiedzeń 
Rady w miesiącu 
czerwcu 
9 czerwca g. 17.00 – Komisja 
Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa: 

Analiza pod względem bezpieczeństwa 
stanu przygotowań miejsc do wakacyj-
nego wypoczynku dzieci i młodzieży; 
Kąpieliska w gminie; Opiniowanie 
projektów uchwał; Sprawy bieżące; 
Posiedzenie wyjazdowe.

10 czerwca g. 17.30 – Komisja 
Rewizyjna: 

Kontrola wydatków związanych  
z wybranymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego od 
podjęcia uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia danego m.p.z.p. do końca 
roku 2014.

11 czerwca g. 17.30 – Komisja 
Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej:
 Ocena estetyki miasta i gmny (wnioski  
w sprawie poprawy sytuacji); Omówienie 
programu wydarzeń odbywających się  

Jacek Szeszuła
Radny Rady

Powiatu
Poznańskiego
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w trakcie wakacji w kontekście możli-
wości promocyjnych.

15 czerwca g.17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu: 

Organizacja roku szkolnego 2015/16 
na podstawie arkuszy organizacji pracy 
placówek oświatowych; Strony inter-
netowe szkół.

16 czerwca g. 17.30 – Komisja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej: 

Oferta wakacyjna dla dzieci i mło-
dzieży przygotowana przez OPS, MOK, 
OSiR; Sprawy bieżące. 

17 czerwca g. 17.30 – Komisja 
inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego: 

Opiniowanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego; Ofer-
ta, formy zachęty ze strony Gminy dla 
inwestorów na inwestycje w Gminie; 
Sprawy bieżące.

18 czerwca g. 17.30 – Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa: 
Posiedzenie wyjazdowe do firm: AN-
TON RÖHR, STORA ENSO celem 
oceny podjętych przez te przedsię-
biorstwa działań izolujących uciąż-
liwości związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; Sprawy 
bieżące.

22 czerwca g. 17.00 – Komisja 
Budżetu i Finansów: 

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. – 
aktualna sytuacja spółki - zarząd miesz-
kaniami komunalnymi - współpraca  
z Selektem; Wykonanie wniosków ko-
misji.

25 czerwca g. 16.00 – Sesja 
Rady Miejskiej (MOK)

 

Posiedzenia komisji stałych, podobnie 
jak sesja, są otwarte dla mieszkańców  
i każdy może w nich uczestniczyć. 
Zwykle odbywają się w budynku 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Poda-
ne wyżej terminy mogą ulec zmianie. 
Bieżące informacje w tej sprawie, za-
mieszczane są na stronie www.mosina.
pl w zakładce Aktualności. Można je 
również uzyskać w Biurze Rady, tel. 
61 8 109 541.

Spór 
o Bożymęczną
W Mieczewie, jedna z ulic nazwana 

została „Bożymęczną”. Taką nazwę, 
zaproponowała mosińskim rajcom 
mieczewska Rada Sołecka. Jednak nie 
wszyscy radni byli przekonani do takie-
go brzmienia nazwy ulicy, wskazując, 
że może nie jest ono poprawne języko-
wo. Proponowali np., by ulicę nazwać 
„Bożej męki”. W gwarze wielkopolskiej 
„boża męka” znaczy przydrożny krzyż, 
kapliczka, figura. Sołtys Sołectwa Mie-
czewo, Bronisław Sznura podczas sesji 
przekonywał, że nazwa „Bożymęcz-
na” uświęcona jest lokalną tradycją,  
a w pobliżu tej ulicy stał kościół rozebrany  
w 1639 r. Przedstawił też pismo najstar-
szych mieszkańców Mieczewa, którzy 
stwierdzili: „Jest to nazwa historyczna 
od zarania dziejów używana przez dziad-
ków, ojców i nas.” Sołtysa poparł radny 
Roman Kolankiewicz z Mieczewa i kilku 
innych radnych. Ostatecznie większość 
Rady dała się przekonać i zagłosowała 
za nazwą ulicy „Bożymęczna” . 

Roman Kolankiewicz: Chciałbym 
obronić „Bożymęczną”. To nie jest żaden 
błąd w zapisie, co by mogło nachodzić 
w pierwszej myśli. Jest to pochodna od 
Bożej męki, czyli krzyża. My, próbując 
tę nazwę zmodyfi-
kować, próbujemy 
zmodyfikować histo-
rię. (…)Ta nazwa tam 
funkcjonuje ona tam 
jest, my mamy tylko 
to sformalizować.

Czy wycinka 
to pielęgnacja?
Pod obrady mosińskich rajców trafił 

projekt uchwały w sprawie zniesienia 
pomnika ochrony przyrody po to, by go 
ściąć. Chodzi o dąb szypułkowy rosnący 
w  Rogalinie, w pasie drogi wojewódzkiej 
431, który ze względu na swój stan biolo-
giczny zagraża bezpieczeństwu. Dąb ten 
posiada duży ubytek pnia i korony. Żeru-
ją na nim kozioróg dębosz, próchnojady 
i grzyb ozorek dębowy, co odbiera mu 
szanse na przeżycie zwłasza, że kozioróg 
jest pod ochroną. Radni dowiedzieli się, 
iż Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska, także jest za ścięciem drzewa, 

ale uważa to za zabieg pielęgnacyjny 
na pomniku. Jednak zdaniem Burmi-
strza Gminy Mosina, w myśl ustawy  
o ochronie środowiska, ścięcie drzewa 
nie mieści się w kategorii zabiegów pie-
lęgnacyjnych. Dlatego Burmistrz zapro-
ponował, by znieść tu ochronę przyrody 
i ściąć dąb jako zwykłe drzewo. A na 
to, zgodę musiała wyrazić Rada. Wąt-
pliwości, czy ścięcie może być formą 
pielęgnacji, podzieliła Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. W głosowaniu 
nad uchwałą, propozycję Burmistrza 
poparli wszyscy radni.

Rada przyznała 
Medale 

Podczas kwietniowej sesji, Rada 
Miejska podejmując stosowne uchwa-
ły, przyznała najwyższe lokalne wy-
różnienia – Medale Rzeczypospolitej 
Mosińskiej – mieszkańcom naszej 
gminy: Krystynie Małeckiej i Marko-
wi Pruchniewskiemu. Wniosek o ta-
kich kandydatów do Medalu, na sesji 
w imieniu Kapituły złożył jej dziekan 
– Krzysztof Lipiak. 

Krystyna Małecka – właścicielka 
firmy „Lumo” i „Lumo Bis”, znana  
z działalności charytatywnej na rzecz 
potrzebujących. Od lat wspomaga też 
w takiej działalności różne organizacje  
i stowarzyszenia. 

Marek Pruchniewski – fotograf, dra-
matopisarz, autor scenariuszy teatral-
nych, filmowych. Laureat wielu nagród 
i wyróżnień, czym promuje i rozsławia 
Ziemię Mosińską. 

Medale zostaną wręczone podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej, w dniu 
22 maja o godz. 18.30. 

Opracowała: Joanna Nowaczyk

Marek
Pruchniewski

Krystyna
Małecka
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Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Mosina 

Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji
 i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 578 oraz na stronie internetowej:  

bip.mosina.pl. -> mienie gminne -> sprzedaż mienia gminnego  oraz www.mosina.pl -> dla inwestora.
 

Mosina - w rejonie ul. Fiedlera

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 237/51 744 PO1M/00021193/3 85.000,00 8.500,00

2. 237/52 594 PO1M/00021193/3 72.000,00 7.200,00

3. 237/58 570 PO1M/00021193/3 74.000,00 7.400,00

Przetarg w dniu 23 czerwca 2015 r., g. 10.00,Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 17 czerwca 2015 r. 

Mosina - w rejonie ul. Sowinieckiej – Gałczyńskiego

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza 
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 2828/2 524 PO1M/00032087/7 127 500 12.750

Przetarg w dniu 9 czerwca 2015 r.,g. 10.00 Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium do 2 czerwca 2015 r.

Mosina – w rejonie ul. Gałczyńskiego - Leśmiana

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza  
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 2767/4 3520 PO1M/00029407/3 205.000,00 20.500,00

2. 2767/5 3045 PO1M/00029407/3 180.000,00 18.000,00

3. 2767/6 3629 PO1M/00029407/3 176.000,00 17.600,00

4. 2767/7 2980 PO1M/00029407/3 175.000,00 17.500,00

5. 2767/8 5754 PO1M/00029407/3 220.000,00 22.000,00

Przetarg w dniu 23 czerwca 2015 r., g. 11.00 Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 17 czerwca 2015. 

Mosina – w rejonie ul. Strzeleckiej – Zofii Stryjeńskiej – Jacka Malczewskiego

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza  
netto (zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 2690/15 878 PO1M/00021193/3 100.000 10.000

2. 2690/16 1126 PO1M/00021193/3 130.000 13.000

3. 2690/17 1026 PO1M/00021193/3 120.000 12.000

Przetarg w dniu 23 czerwca 2015r., g. 12.00 Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 17 czerwca 2015. 



15

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

AKTUALNOŚCI

Dymaczewo Stare - w rejonie ul. Bajera

Lp. Nr działki Powierzch-
nia (m2)

Nr Kw Cena wywoławcza  netto 
(zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 97/3 2972 PO1M/00031353/6 142.000,00 14.200,00

2. 97/7 816 PO1M/00031353/6 45.000,00    4.500,00

Przetarg w dniu 9 czerwca 2015 r., g. 13.00, Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium do 2 czerwca 2015 r.

Dymaczewo Stare - w rejonie ul. Czereśniowej

Lp. Nr działki Powierzchnia 
(m2)

Nr Kw Cena wywoławcza netto 
(zł)

Wadium
(ZŁ)

1. 42/5;45/9 753 PO1M/00027242/4 48.000,00 4.800

2. 42/6;45/10 905 PO1M/00027242/4 54.000,00 5.400

3. 45/3 812 PO1M/00027242/4 57.000,00 5.700

4. 45/4 815 PO1M/00027242/4 55.000,00 5.500

5. 45/5 790 PO1M/00027242/4 53.000,00 5.300

6. 45/6 780 PO1M/00027242/4 53.000,00 5.300

Przetarg w dniu 9 czerwca 2015 r., g. 10.00, Urząd Miejski w Mosinie – sala nr 110. Wpłata wadium do 2 czerwca 2015r.

Dni Mosiny 22 – 24 maja
Dni Mosiny – to święto miasta i całej mo-

sińskiej gminy. W tym roku przypadną już  
w najbliższych dniach 22 – 24 maja. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału w uroczystościach,  
a także imprezach o charakterze kulturalnym, 
rekreacyjnym i sportowym. 

W programie tegorocznych Dni Mosiny, każdy z miesz-
kańców z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie. 
Szczególną uroczystością, wyrastającą z tradycji historycz-
nych Mosiny, będzie sesja Rady Miejskiej w Mosinie, na 
której zostaną wręczone Medale Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej. Również do naszej lokalnej historii nawiązywać będzie 
Rajd Rzeczypospolitej Mosińskiej, a także „Rekonstrukcje 
najważniejszych wydarzeń historycznych z dziejów Mosi-
ny”, którym patronują Radio Merkury i poznańska TVP. 
W Galerii Miejskiej, odbędzie się wernisaż „Studenckie-
go Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa 
Kopczyńskiego”, a w Izbie Muzealnej – otwarcie wystawy 
„Z Kronik Mosińskich Rodzin”. Na muzycznej scenie Dni 
Mosiny wystąpią m.in.: De Mono, Marcin Daniec i Mateusz 
Ziółko z zespołem. Również dla wielbicieli sportu i rekre-
acji nie zabraknie atrakcji, a jedną z największych, będzie 
cykl biegów „Elegant na 5”. To oczywiście nie wszystkie, 
z przygotowanych przez organizatorów niespodzianek. Za-
praszamy do Mosiny w dniach 22 – 24 maja.

Urodziny najstarszej mieszkanki 

7 maja Zofia Gelbert z Krosna obchodziła 101 
urodziny! Dostojna Jubilatka, jest najstarszą 
mieszkanką naszej gminy. 

Pani Zofia urodziła się w Bukowcu k. Nowego Tomyśla. Jej 
życiowa droga powiodła przez Nowy Tomyśl, Częstochowę, 
Piotrków Trybunalski, aż do wsi Krosno, gdzie mieszka od 
2010 r. Życzenia zdrowia i pomyślności, w imieniu mosińskie-
go samorządu i wszystkich mieszkańców, Szacownej Jubilatce 
złożył burmistrz Jerzy Ryś. 

Z okazji 101 urodzin, redakcja „Informatora Mosińskiego” 
życzy pani Zofii zdrowia i wszystkiego co najlepsze! 
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W dniach 15-19 kwietnia, delega-
cja Zespołu Szkół w Krośnie odwie-
dziła Słowację w ramach projektu 
Comenius. W wizycie uczestniczyli 
nauczyciele: Daria Jurecka, Michał 
Piotrowski, Piotr Grzesiewski i Mar-
cin Jakubowski oraz uczennice: Agata 
Kasperkowiak i Julia Piątek.

W trakcie wyjazdu, uczniowie mie-
li okazję uczestniczyć w zajęciach ze 
słowackimi rówieśnikami. Delegacja 
odwiedziła szkołę w Bohdanovce, spo-
tkała się tam z burmistrzem miasta, 
nauczyła się także przygotowywać 
tradycyjną słowacką potrawę - Bryn-
dzové halušky. Atrakcją wyjazdu była 
wycieczka w Tatry Niskie. Podsumo-
wanie projektu odbędzie się w maju 
w Hiszpanii.

34 uczniów klas II i III Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mosinie, wzięło 
udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym MAT. Konkurs jest 
organizowany w ramach progra-
mu edukacyjnego Łowimy Talenty. 
Uczniowie z mosińskiej „jedynki” od-
nieśli spory sukces. Najlepsze wyniki 
osiągnęły uczennice klas III: Martyna 
Szymczak – I miejsce w Wielkopol-
sce, 85 w Polsce; Natalia Nowak – II 
miejsce w Wielkopolsce, 96 w Polsce 
oraz Jagna Kałuzińska – III miejsce  
w Wielkopolsce i 111 w Polsce. Z klas 
II najlepszy wynik osiągnął Mateusz 
Włodarczak, zdobywając VII miejsce 
w Wielkopolsce. Gratulujemy matema-
tycznym talentom i ich nauczycielom!

20 kwietnia, Zespół Szkół im.  
A. Wodziczki w Mosinie, podpisał po-
rozumienie z Wyższą Szkołą Logistyki  
w Poznaniu. To kolejny etap trwają-
cej już szósty rok współpracy, roz-
szerzający zakres dotychczasowych 
działań dydaktycznych. Teraz, przyszli 
logistycy z Mosiny, będą mieli okazję 
poznać logistykę w praktyce podczas 
wycieczek dydaktycznych do znanych 
firm logistycznych oraz wykładów zor-
ganizowanych przez uczelnię. WSL 
oferuje również mosińskiej szkole 
wsparcie dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego.  – Partnerstwo pomię-
dzy szkołami pozwoli naszym uczniom 
osiągnąć wysoki poziom umiejętności 
zawodowych i zapewni lepszy start na 
rynku pracy – uważa Paweł Zawieja, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Wodziczki.

W SKRÓCIE

Sobota u Wodziczki
„Sobota u Wodziczki”, to cykliczna impreza organizowana co roku przez Zespół 

Szkół im. Adama Wodziczki przy ul. Topolowej w Mosinie. Jej celem jest zapoznanie 
uczniów klas III gimnazjum i rodziców z ofertą edukacyjną szkoły. 

W tym roku, w dniu 11 kwietnia, szkoła ta „zaserwowała” sobotnim gościom 
swoją ofertę nie tylko w teorii. Spotkaniu towarzyszyły wykłady, warsztaty i gry 
dydaktyczne. Potencjalni kandydaci mieli okazję zapoznać się z przedstawicielami 
zakładów pracy i uczelni wyższych współpracujących z Zespołem Szkół, a także  
z kadrą pedagogiczną szkoły i warunkami zamieszkania w przyszkolnym internacie. 
Tegoroczną imprezę wyróżniły dwa szczególne akcenty. Pierwszy z nich, to podpi-
sanie porozumienia szkoły z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu. Przy tej 
okazji, dla młodzieży zainteresowanej tematyką militarną zorganizowano spotkania 
z żołnierzami jednostek wojskowych i WKU, Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo 
Kurkowe zorganizowało III Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej, a zawodowi 
żołnierze z 310. kompanii radiotechnicznej z Babek – warsztaty z wykorzystaniem 
urządzenia do nauki i kontroli celowania z broni automatycznej – CYKLOP. Drugim 
szczególnym akcentem, była przeprowadzona w tym dniu na terenie szkoły akcja 
krwiodawstwa, podczas której zebrano 7200 ml krwi! 

W sobotę u „Wodziczki” swoje osiągnięcia artystyczne i sportowe prezentowali 
po sąsiedzku uczniowie mosińskiej „dwójki” – Zespołu Szkół przy ul. Sowinieckiej. 
Nie zabrakło też poczęstunku, a wśród przysmaków górowały rogaliki – specjalność 
jednej z nauczycielek… Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na kolejną taką 
imprezę. JN

Żonkil - symbol pamięci o bohaterach 
19 kwietnia 1943 r. w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Rocznicę tej 

historycznej daty od trzech lat upamiętnia akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”, 
organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W akcję włączyli się w tym roku gimnazjaliści 
z Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej, którzy wyszli na ulice miasta 
z „żonkilami”. Dlaczego żonkile? Bo symbolizują pamięć o bohaterach tamtego 
powstańczego zrywu. Bo kwitną w kwietniu i właśnie te kwiaty, ktoś anonimo-
wo przesyłał przez lata Markowi Edelmanowi, jednemu z dowódców powstania  
w warszawskim getcie, w każdą rocznicę jego wybuchu…

Wcześniej, na lekcjach techniki i na zajęciach w świetlicy, uczniowie mosińskiej 
„dwójki” przygotowali papierowe kwiaty i prezentację multimedialną pt. „Żydzi 
w Polsce”. Spotkali się też z Jacoobem ben Nistel – przedstawicielem gminy ży-
dowskiej – poznając bliżej żydowską kulturę. Wreszcie, w dniu 12 kwietnia, wyszli 
na ulice Mosiny, by popularyzować wiedzę na temat powstania w warszawskim 
getcie i pamięć o jego bohaterach, wręczając przechodniom żonkile. Odwiedzili 
też m.in. redakcję „Informatora Mosińskiego” i teraz, na jednej z półek stoi tu 
bukiet żółtych kwiatów, w których ukryta jest pamięć o heroizmie żydowskich 
powstańców 1943 r. Akcję wspólnie z uczniami przygotowały nauczycielki: Danuta 
Białas, Beata Mazur i Paulina Zandek. JN

MIGAWKI SZKOLNE
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Historia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich 
na ziemiach pol-
skich, sięga cza-
sów średniowiecza.  
W Mosinie, roz-

poczyna się ona w roku 1761, kiedy to 
rada miejska naszego miasta wystawiła 
przywilej dla lokalnej organizacji strzelców, 
zatwierdzony później przez króla Augusta 
III Sasa. 

Bractwo Kurkowe działało tu 
prężnie jeszcze w okresie między-
wojennym do wybuchu wojny  
w 1939 r. Dopiero w roku 1997r.,  
w sprzyjających warunkach ustrojowych, 
organizacja ta reaktywowała swoją dzia-
łalność na ziemi mosińskiej jako Mosiń-
sko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie im. dr. Tadeusza A. Jakubiaka. 
Obecnie na terenie naszej gminy działają 
dwa kurkowe bractwa strzeleckie – wyżej 
wymienione, a także Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Mosinie.

Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie im. dra Tadeusza 
A. Jakubiaka. 

Działające od 1997 r. stowarzyszenie 
sięga do historycznej tradycji mosińskiej 
organizacji strzeleckiej. Zrzesza przy tym 
mieszkańców Mosiny oraz Puszczykowa  
i przyjęło nazwę „Mosińsko - Puszczykow-
skie Bractwo Strzeleckie im. dr. Tadeusza 
Jakubiaka”. Tadeusz Jakubiak, patron brac-
twa, był wieloletnim prezesem Zjednocze-
nia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rze-
czypospolitej Polskiej. Zmarł przedwcześnie 
w grudniu 1996 r. i pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Mosinie. 

Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo, 
swoją działalność opiera na przepisach 
Prawa o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 
1989 r. oraz na ustawie o broni, amunicji 
i materiałach wybuchowych. Celem tej 
działalności jest: ćwiczenie członków 
w używaniu broni palnej, pielęgnowa-
nie świadomości i poczucia obowiązku 
obywatelskiego państwowego względem 
RP, krzewienie wiedzy o ochronie śro-
dowiska naturalnego, współpraca ze 
stowarzyszeniami i organizacjami 
społecznymi, organizowanie zawodów 
strzeleckich, podtrzymywanie wielo-
wiekowej tradycji Kurkowych Bractw 
Strzeleckich, a także podejmowanie 
działalności sportowej, rekreacyjnej  
i turystycznej.Członkiem Bractwa może 
zostać pełnoletni obywatel Polski, po-
siadający zaufanie braci. Zarząd Brac-
twa organizuje jawne głosowanie, by 
ustalić, czy chętny zostanie przyjęty. 
Każdy członek ma też obowiązki, na 
przykład obowiązek przestrzegania sta-
tutu, regulaminów, czuwania nad ogól-
nym dobrem Bractwa i jego majątkiem, 
uczestniczenie czynne w strzelaninach  
i pracach na rzecz Bractwa, obowiązko-
wy udział w uroczystościach.

Obecnie Bractwo liczy 22 członków. 
Bractwo należy do Zjednoczenia Kurko-
wych Bractw Strzeleckich RP, zrzesza-
jących aktualnie 108 Bractw z terenu 
całego kraju . Od 1992 roku ZKBS RP 
należy do Europejskiej Federacji Histo-
rycznych Strzelców EGS. 

Prezes Bractwa: 
dr inż. Mikołaj Popławski,
e-mail: 
bractwokurkowemosina@tlen.pl

GMINNE ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

Tu warto zajrzeć: Wielkopolska 
Biblioteka Cyfrowa

WBC to Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, 
której uczestnikami są biblioteki naukowe i pu-
bliczne Poznania. WBC udostępnia w formie zdi-
gitalizowanej, czyli cyfrowej, najstarsze zabytki 
piśmiennictwa polskiego, bibliotekę skryptów  
i podręczników, regionalia oraz wystawy unikato-
wych zbiorów z kolekcji bibliotek wielkopolskich. 
Adres: www.wbc.poznan.pl

Czy wiecie, że w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfro-
wej znaleźć można wiele cennych i interesujących 
materiałów dotyczących gminy Mosina? Na przy-
kład, znajdziemy tam „Ziemię Mosińską”, naszą 
pierwszą gazetę lokalną ukazującą się w latach 
1986 -2005 pod redakcją Mariana Janusza Strenka 
(1948-2009). Co więcej, „Ziemia Mosińska” na 
WBC cieszy się dużym zainteresowaniem wir-
tualnych czytelników. Jak informuje Pracownia 
Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Animacji Kultury, do koń-
ca I kwartału 2015 roku, gazeta była czytana aż 
8923 razy! –  To bardzo dobry wynik – uważają 
pracownicy WBPiCAK.  – W roku 2015, co miesiąc 
publikacje te przeglądane są ok. 150 razy. 

„Ziemię Mosińską” do digitalizacji w zbiorach 
WBC przekazała w grudniu 2012 Mosińska 
Biblioteka Publiczna. Zachęcamy by zajrzeć do 
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica-
tion/139648. JN

maj satyrycznie..
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BEZPIECZEŃSTWO

Strażnicy interweniowali
KWIECIEŃ

W miesiącu kwietniu Straż Miejska prze-
prowadziła: 170 interwencji porządkowych, 
37 interwencji drogowych, 56 razy strażnicy 
zabezpieczali dojście dzieci do szkół, 32 razy 
dokonywali kontroli prędkości  z użyciem 
fotoradaru, ukarano 38 osób mandatami 
karnymi na kwotę 5 tys. zł, za wykroczenia 
porządkowe i przekroczenie prędkości, 5 osób 
pod wpływem alkoholu, po uprzednim zba-
daniu przez obsługę pogotowia ratunkowego, 
zostało przewiezionych do izby wytrzeźwień 
w Poznaniu oraz do miejsc zamieszkania.

Strażnicy dokonali także 297 kontroli po-
sesji na terenie gminy. Kontrolowany był 
sposób odprowadzania nieczystości płyn-
nych na podstawie rachunków za wywóz 
ścieków, wywozu nieczystości stałych na 
podstawie posiadania rachunków od konce-
sjonowanych wywozicieli, a także oznako-
wanie budynków. Kontrole te prowadzone 
są na wniosek Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego  
w Mosinie.

Straż Miejska 5-krotnie interweniowała  
w stosunku do zwierząt: bezpańskich 
psów oraz dzików, których odłowienie 
przekazała zgodnie z podpisaną umową 
przez UM firmie FALCO.  Psy zostały 
umieszczone w mosińskim przytuli-
sku, a dziki – wypuszczone na wolność  
w innym miejscu. 

Strażnicy  prowadzili działania przeciwko 
nielegalnym wysypiskom śmieci. Oprócz form 
restrykcyjnych, nadzorowali i uczestniczyli  
w sprzątaniu terenów należących do Gminy. 
Nielegalne wysypiska śmieci likwidowały oso-
by ukarane przez Sąd Rejonowy wykonywa-
niem prac społecznie użytecznych.  W ramach 
tych prac, ukarani zrywali także nielegalnie 
rozwieszane na słupach oświetleniowych ogło-
szenia, sprzątali pozarastane trawą chodniki, 
kosili trawę, zebrali śmieci. Dwunastu ukara-
nych przepracowało łącznie 261 godzin na 
rzecz Gminy Mosina.

W czasie wspólnych patroli z Policją, w godz. 
18.00 - 2.00 strażnicy miejscy prowadzili kon-
trole stanu zabezpieczenia mienia gminnego, 
kontrole kierowców pojazdów samochodo-
wych oraz motocyklistów.

Z pomocą monitoringu miejskiego pro-
wadzono nadzór przemieszczania się osób 
i pojazdów po terenach objętych systemem 
kamer. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, 
przekazywane były do patroli Straży Miejskiej 
i Policji.

Straż Pożarna w akcji
W miesiącu kwietniu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 w Mosinie brała udział 

w 35 interwencjach, wyjeżdżając do: 
• 16 pożarów,
• 13 miejscowych zagrożeń,
• 6 fałszywych alarmów.
Wyjazdy do pożarów dotyczyły zgłoszeń wypalania traw, podkładów kolejowych, 

budynków gospodarczych oraz sadzy w kominach budynków mieszkalnych. 
Często zwarciu i spaleniu ulega też instalacja elektryczna w obiektach lub  

w skrzynkach przyległych do budynków. Sytuacja taka miała miejsce w Mosinie, 
gdzie w jednym z domów jednorodzinnych właściciel ugasił pożar 4 gaśnicami 
proszkowymi. Na szczęście właściciel tego budynku zastosował odpowiedni środek 
gaśniczy, gdyż proszek nie przewodzi prądu elektrycznego. Przypadek ten pokazuje, 
że warto posiadać w gospodarstwie domowym gaśnicę. Po przyjeździe na miejsce 
zdarzenia, strażacy zabezpieczyli obiekt, następnie przy pomocy czujnika HOT 
STICK sprawdzili, czy w skrzynce występuje jeszcze napięcie elektryczne. Wezwane 
wcześniej Pogotowie Energetyczne, wyłączyło prąd w budynku. Podczas trwania 
akcji, miejsce pożaru monitorowane było kamerą termowizyjną.

Oprócz udziału w wymienionych zdarzeniach, jednostka organizowała również 
ćwiczenia. Między innymi, strażacy sprawdzali różne sposoby sprawiania linii 
ssawnej oraz zassanie wody z wykorzystaniem zbiornika brezentowego. Ćwiczenie 
to ma na celu doskonalenie umiejętności korzystania ze zbiorników zewnętrznych 
oraz dostarczania wody na duże odległości, konieczne na przykład podczas pożarów 
lasów, a lasów na naszym terenie nie brakuje. 

 Ćwiczenia odbyły się nad Kanałem Mosińskim w dniu 21 kwietnia.

Sprzątajmy chodniki – to obowiązek!
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli 

nieruchomości obowiązek dbania o porządek na swoich posesjach, a także poza 
nimi - na chodnikach położonych wzdłuż ich nieruchomości. W budynkach,  
w których jest kilka mieszkań, ten obowiązek wykonuje zarządca/administrator 
obiektu. – W  rozumieniu ustawy, chodnik to wydzielona część drogi publicznej słu-
żąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zgodnie 
z przepisem, właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń, które gromadzą się na chodniku – wyjaśnia Andrzej Woźniak, Ko-
mendant Straży Miejskiej w Mosinie. 

Kiedy jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku? Kiedy chodnik biegnący wzdłuż nie-
ruchomości, nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy: gdy do nieruchomości 
przylega pas zieleni lub na samym chodniku dopuszczony jest płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych.  – Należy podkreślić, że podstawą zwolnie-
nia nie jest fakt przylegania płatnego parkingu do chodnika, jeżeli nie dopuszczono 
płatnego postoju lub parkowania pojazdów na chodniku – dodaje komendant.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń uchylanie się od obowiązku utrzymania i czy-
stości przez właścicieli nieruchomości grozi grzywną. Zaleganie nieczystości na 
chodniku może być niebezpieczne dla jego użytkowników. Dlatego właściciela 
obciąża także odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych 
brakiem dbałości o chodnik. 

Dbając o czystość i wygląd naszej gminy, a także o wspólne bezpieczeństwo pa-
miętajmy, by sprzątać swoje posesje i przylegające do nich chodniki. JN
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SOŁECTWA I OSIEDLA

Wybory do zarządów osiedli 
i rad sołeckich

Na terenie Gminy Mosina ustano-
wionych zostało 28 jednostek pomoc-
niczych: 7 osiedli w mieście i 21 sołectw 
na wsiach. Jednostki pomocnicze to 
podstawowe ogniwo wspólnoty samo-
rządowej. Dają możliwość aktywnego 
udziału mieszkańców w życiu pu-
blicznym i wspierając działania władz 

gminy na recz lokalnej społeczności. 
Te właśnie zadania, w imieniu osiedli  
i sołectw realizują zarządy osiedli i rady 
sołeckie wybierane przez mieszkańców. 
Obecnie na terenie naszej gminy odby-
wają się wybory do tych ważnych or-
ganów samorządowych. Ty także masz 
wpływ na to, kto jako przewodniczący 
zarządu lub sołtys, reprezentować bę-
dzie Twoje osiedle lub Twoje sołectwo. 

Zachęcamy do udziału w tych ważnych 
wyborach! Kolejne terminy wyborów  
w sołectwach i na osiedlach, przypadną 
po upływie 4-letniej kadencji rad so-
łeckich i zarządów osiedli: Osiedle nr 
3 – na jesień 2015r., Osiedle nr 6 oraz 
Sołectwo Czapury – w 2016 r., Osiedle 
nr 4 i Osiedle nr 7 – w 2017 r., Sołectwo 
Krajkowo – w 2018 r.  

Terminy 
wyborów sołeckich – 

maj, czerwiec
Sołectwo Dymaczewo Nowe - 
19 maja, g. 19:00 – świetlica wiejska 
Dymaczewo Nowe, ul. Witosa 3

Sołectwo Rogalinek - 26 maja, g. 
19.00 – świetlica wiejska Rogalinek, 
ul. Kościelna 3

Osiedle nr 2 w Mosinie - 3 czerw-
ca, g. 18,00 – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Mosinie (stołówka), ul. Szkolna 1

Sołectwo Borkowice, Bolesła-
wiec - 12 czerwca, g. 19.00 – świe-
tlica wiejska Borkowice 25 

Sołectwo Drużyna, Nowinki -  
20 maja, g. 18.00 -  świetlica wiejska 
Nowinki, ul. Powstańców Wlkp. 17 

Sołectwo Babki, Kubalin, Głu-
szyna Leśna - 27 maja, g. 19.00 
– Ośrodek Zdrowia Babki 4c

Sołectwo Sasinowo - 8 czerwca, 
g. 19.00 –  świetlica wiejska Roga-
linek, ul. Kościelna 3

Sołectwo Żabinko - 30 czerwca, 
g. 18.00 - świetlica wiejska Żabinko 
33. 

Sołectwo Dymaczewo Stare -  
21 maja, g. 18.00 – świetlica wiejska 
Dymaczewo Stare, ul. Bajera  

Sołectwo Krosinko, Ludwiko-
wo - 1 czerwca, g. 18.00 – świetlica 
wiejska Krosinko, ul. Wiejska 47

Sołectwo Radzewice - 9 czerw-
ca, g. 19.00 –  świetlica wiejska Ra-
dzewice, ul. Długa 17

Krótko o wyborach

W kwietniu i na początku 
maja, odbyły się kolejne wybory 
w jednostkach pomocniczych. 
Przedstawiamy ich wyniki:  

•  Sołectwo Pecna, Konstantyno-
wo – 21 kwietnia 

Sołtys Kazimierz Wróbel, Rada Sołec-
ka: Robert Cieleński, Zdzisław Gierek, 
Zdzisława Kurek, Maciej Lum

•  Sołectwo Wiórek – 28 kwietnia
Sołtys: Marian Osuch
Rada Sołecka: Ireneusz Kokociński, 
Jolanta Osuch, Anna Pitoń, Stanisław 
Włodarczak

• Sołectwo Świątniki 
– 30 kwietnia

Sołtys: Beata Tomczak
Rada Sołecka: Wiesława Kędziora, Agata 
Mika, Dorota Plenzler, Eugeniusz Zie-
liński

• Sołectwo Sowinki, Sowiniec 
– 5 maja

Sołtys: Daniel Markowski
Rada Sołecka: Klara Kurowska, Mag-
dalena Mazurczak, Lidia Senftleben, 
Waldemar Szabo

Wyniki wyborów w sołectwach: 
Daszewice, Mieczewo, Baranówko, 
Rogalin, Krosno i Dymaczewo Nowe, 
podamy w następnym numerze „Infor-
matora”.
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KOMUNIKAT
Ochotnicza Straż Pożarna z Radze-

wic oraz  Internetowe Centrum Edu-
kacyjno - Oświatowe w Świątnikach 
organizują wycieczki do Wiednia 
oraz do Książa:

•  WIEDEŃ, 
27- 28 czerwca 2015 r. –  440 zł 

(autokar, ubezpieczenie, przewod   
nik, nocleg, śniadanie, obiadoko-
lacja).  

•  ZAMEK KSIĄŻ oraz PODZIE-
MIA „WŁODARZ”, 

6 czerwca 2015 r. – 140 zł 
(autokar, ubezpieczenie, bilety 
wstępu, przewodnik w obiektach 
zwiedzanych, grochówka wojskowa  
z kuchni polowej).

Szczegółowy program wycieczek 
oraz zapisy: tel. 505 918 611. 
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Adam Krasuski jest młodym mieszkań-
cem Mosiny, absolwentem mosińskiej 
„jedynki”, Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie, II LO w Poznaniu, które ukończył 
międzynarodową maturą, a obecnie 
– studentem Politechniki Poznańskiej. 

Fizyką Adam interesuje się już od 
przedszkola, a jego pasja zrodziła 
się z chęci poznania świata i mecha-
nizmów jego działania. Zaintereso-
wanie przedmiotami ścisłymi, za-
owocowało sukcesami naukowymi 
już w gimnazjum, w którym został 
laureatem 3 konkursów wojewódz-
kich: matematycznego, chemicznego  
i dwukrotnie Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Na tym 
nie koniec. W samym tylko roku 2013, został laureatem 62. 
Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej zajmując w niej III miej-
sce, laureatem 44. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej  
w Kopenhadze, gdzie zdobył srebrny medal, laureatem 
Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,  
a w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym Lwiątko otrzy-
mał tytuł kaon. Ponadto, zajął I miejsce w województwie,  
a V w kraju w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzie-
ci i Młodzieży i reprezentował Poznań na Ogólnopolskim 
Forum Młodych Chemików na UMCS w Lublinie, gdzie 
zajął I, II i III miejsce w różnych kategoriach, w Lidze Zada-
niowej Wrocławskiego Portalu Matematycznego. Wreszcie,  
w roku 2014, na 45. Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej  
w Astanie w Kazachstanie, zdobył Złoty Medal! Jest to drugi 
wynik w Unii Europejskiej oraz 30. na świecie. 

W grudniu ubiegłego roku, Adam 
Krasuski, jako absolwent poznańskiej 
„dwójki” otrzymał prestiżową Nagrodę 
Miasta Poznania, przyznawaną od 10 
lat absolwentom poznańskich szkół za 
ich szczególne osiągnięcia pozaszkolne. 
Obecnie nasz genialny fizyk, studiuje 
informatykę na Wydziale Politechniki 
Poznańskiej. Ten kierunku studiów wy-
brał sobie, ponieważ wiąże z nim swoją 
przyszłość. Jaką dokładnie, sprecyzować  
w tej chwili nie może. – To właśnie przy-
szłość pokaże, co będzie potrzebne za te 
kilka lat, informatyka jest bowiem bardzo 
szybko zmieniającą się dziedziną – wyja-
śnia Adam Krasuski. Teraz jako student, 
reprezentuje swoją uczelnię w różnych  

w konkursach programistycznych, w tym: ICPC (Internatio-
nal Collegiate Programming Contest), AMPPZ (Akademic-
kie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym) czy 
CERC (Central Europe Regional Contest), w ogólnopolskich 
Mistrzostwach Wielkopolski w Programowaniu Zespoło-
wym), w konkursie Wielka Przesmycka we Wrocławiu, a także  
w ogólnopolskim konkursie PIZZA (Programistyczno-Informa-
tyczne Zespołowe Zawody Algorytmiczne), w którym zdobył 
drużynowo III m-ce. - Obecnie biorę udział w konkursach takich 
jak: Master Coder, gdzie po 6-tygodniowym I etapie jestem  
w pierwszej piątce kwalifikującej się do finału,  TopCoder,  
w którym na razie przeszedłem I etap i Google Code Jam, po 
eliminacjach – wymienia dalej Adam Krasuski. 

Gratulujemy tych niezwykłych osiągnięć, nie ukrywając 
dumy, że w mamy wśród nas tak wybitnego młodego miesz-
kańca. Życzymy też dalszych sukcesów.            J. Nowaczyk 

Najlepsi w rzemiośle
Krystyna Małecka - prezes mosińskiej firmy „LUMO” oraz 

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, znaleźli się  
w gronie laureatów konkursu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu zorganizowanego w ramach projektu „Społecznie 
Odpowiedzialny Rzemieślnik”.
 
Konkurs organizuje co roku Wielkopolska Izba Rzemieśl-

nicza w celu wyróżnienia rzemieślników, którzy stosują roz-
wiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 
- odgrywają istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, 
tworzeniu nowych standardów relacji między pracodawcami 
a pracownikiem oraz w obszarze zagadnień konsumenckich 
i środowiskowych. 

W tegorocznej edycji konkursu, wśród jego laureatów znaleźli 
się m.in. „reprezentanci” Mosiny:  Krystyna Małecka – pre-

zes mosińskiej firmy „Lumo” oraz Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki. Kapituła konkursu nagrodziła Krystynę Małecką 
za zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom 
kwalifikacji zawodowych, tworzenie nowych standardów 
relacji między pracodawcą a pracownikiem, promowanie 
postaw ekologicznych, przestrzeganie dobrych obyczajów  
w biznesie. Z kolei Zespół Szkół im. Adama Wodziczki zna-
lazł się w gronie nagrodzonych szkół za trud wykształcenia 
najlepszych mistrzów i czeladników poznańskiego rzemiosła. 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 29 marca, 
w Sali Witrażowej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Serdecznie 
gratulujemy mosińskim laureatom.  JN

Genialny fizyk z Mosiny

Adam zdobył złoty medal na mię-

dzynarodowej olimpiadzie fizycznej. 

Teraz studiuje informatykę.
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Dla Alberta Warzochy, młodego mieszkańca Babek, przygoda 
ze sportem rozpoczęła się we wczesnym dzieciństwie. Choć 
jak mówi, pierwszą jego sportową miłością była brazylijska 
capoeira, w wieku 5 lat chodził rekreacyjnie na poznański 
basen przy ul. Chwiałkowskiego. Trenować pływanie zaczął, 
gdy miał lat 7, już jako uczeń oddziału sportowego Zespołu 
Szkół nr 3 w Poznaniu. – Woda powoduje, że czuję się dobrze. 
Mogę powiedzieć nawet, że w niej czuję się najlepiej. Poza tym 
uwielbiam to zmęczenie podczas ciężkich treningów. Uczucie 
to daje mi duże zadowolenie – wyjaśnia zamiłowanie do pły-
wania Albert Warzocha, obecnie uczeń klasy I gimnazjum. 

W czerwcu 2014, na Drużynowych Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Gorzowie Wielkopolskim, Albert przepłynął 
dystans 200 m stylem zmiennym zajmując miejsce w pierw-
szej ósemce Polski. Ten sukces przyniósł mu awans do Kadry 
Narodowej PZP i Kadry Wielkopolski WZP. 

Jego dotychczasowe, największe sukcesy pływackie to: złoty 
medal na mistrzostwach Polski w Olsztynie w sztafecie 4x100 
stylem dowolnym i 4 miejsce na 400 stylem zmiennym, rów-
nież w Olsztynie, w tym roku w marcu. – Te zawody były dla 
mnie bardzo udane, na 5 startów indywidualnych dostałem 
się do 5 finałów – wyjaśnia Albert. 

Aby osiągnąć wysokie wyniki, jak mówi, trzeba robić duży 
kilometraż – w jego przypadku to 40 km tygodniowo – a także 
wykonywać odpowiednie ćwiczenia techniczne, szybkościowe. 
Treningi odbywają się przez 6 dni w tygodniu. – Codziennie 
wchodzę do wody o godz. 6.45. Poza tym dodatkowo dużo 
trenujemy na lądzie. Nie mamy przerw podczas ferii, świąt, dni 
wolnych i długich weekendów –  opowiada pływacki mistrz, 
który trenuje pod okiem Elżbiety Krakowiak. Mimo tak cięż-
kiej pracy, Albert zapewnia, że będzie nadal pływać. – Sport 
pozwala mi być sobą. Pływając czuję, że robię to co kocham. 
Nie wyobrażam sobie życia bez basenu, bez treningów i bez 
pływania – dodaje. 

Jego największym, sportowym marzeniem jest wystąpienie 
na Olimpiadzie w Tokio. Wcześniej chciałby się znaleźć na 
podium podczas lipcowych Mistrzostw Polski. Swoją doro-
słą przyszłość także wiąże ze sportem – Przede wszystkim 
chciałbym być zawodowym pływakiem, oczywiście z wynikami.  
A kiedy wiek już mi na to nie pozwoli, chciałbym w między-
czasie wykształcić się na psychologa sportowego lub osteopatę 
– wyjaśnia na koniec. 

J. Nowaczyk

Wojtek Malecha
najlepszy w powiecie

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie Wojciech Ma-
lecha z klasy IIc  reprezentował naszą gminę w Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim „Wiosenne przebudzenie” 
w Murowanej Goślinie, gdzie w kategorii klas I – III zdobył 
I miejsce! W konkursowych zmaganiach, Wojtek recytował 
wiersz Mariana Załuckiego „Pan Słowik”. Gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. 

Nasz pływak w kadrze
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Wirtualna wizyta w kolumbijskiej firmie lutniczej, muzycz-
ne warsztaty, prezentacja szkoły gitary klasycznej, wystawa  
w 80. rocznicę urodzin Elvisa Presleya, a także koncerty, to 
jeszcze nie wszystkie atrakcje tegorocznych Ogólnopolskich 
Dni Artystycznych z Gitarą. Ta ciesząca się niesłabnącym 
zainteresowaniem festiwalowa impreza, odbywała się  
w tym roku już po raz dziewiąty.

Tegoroczne, IX Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gita-
rą, przypadły w dniach 17 – 19 kwietnia. Na festiwalowej 
scenie wystąpili tak znakomici muzycy, jak Jennifer Batten  
z USA – uznana na świecie gitarzystka, współpracująca przez 
wiele lat z samym Michaelem Jacksonem, Skubas, Mikro-
music, pARTyzant, Grzegorz Turnau i Jacek Królik. Ale ta 
cykliczna impreza nazywana gitarowym świętem w Mosinie, 
to nie tylko koncerty. To także warsztaty, wystawy, prezen-
tacje, spotkania autorskie i jam session w Klubie Festiwalo-
wym – jednym słowem wszystko, co zainteresować może 
pasjonatów gitary i dobrej muzyki. Takie atrakcje, również  
i w tym roku przygotowali organizatorzy festiwalu – Mosiński 
Ośrodek Kultury i Mosińskie Towarzystwo Gitarowe – starają 
się zawsze dobierać muzyków, by każdy z uczestników znalazł 
coś dla siebie. Nowością tegorocznej edycji, była premiera,  
w Festiwalowym Klubie, wideoklipu zwycięzcy Wielkopolskie-
go Przeglądu Kapel Gitarowych, zespołu Ciabatta. Teledysk 
powstał z kolei podczas festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 
– wszystko w Mosińskim Ośrodku Kultury.

– Najważniejszą wartością, organizowanej po raz dziewiąty 
imprezy, była wyjątkowa, wręcz magiczna atmosfera arty-
stycznego święta, która połączyła niemal wszystkich widzów, 
uczestników warsztatów, pokazów i prezentacji z wspaniałymi 
artystami, którzy wcześniej z zadowoleniem przyjęli zaproszenie 
do udziału, wyjeżdżając  podkreślali wyjątkowa rolę Mosiny na 
…. festiwalowej mapie Polski. Z tej atmosfery wyrasta świa-
domość organizacyjnego wyzwania przed jubileuszem w roku 
2016  – mówi Marek Dudek, dyrektor MOK. 

Z kolei prezes MTG  Bartosz Stachowiak uważa, że pod 
względem ilości sprzedanych biletów i szybkości ich sprzeda-
ży, IX Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą, to najwięk-
szy dotychczasowy sukces organizatorów. – Chcemy jednak  
w kolejnych latach skupić się na większej ilości warsztatowiczów, 
bo tutaj jest jeszcze duże pole do popisu – wyjaśnia B. Stacho-
wiak.  – Co roku, w warsztatach uczestniczy od kilkunastu do 
kilkudziesięciu gitarzystów, ale warunki Mosińskiego Ośrodka 
Kultury pozwalają na udział w nich znacznie większej grupy. 
Został cały rok na przemyślenia w tym temacie, także kolejna 
edycja, mam nadzieję, będzie wyjątkowa pod tym względem.

Niemała rzesza wielbicieli gitary, już czeka na niespodzianki 
jubileuszowego festiwalu, który odbędzie się w przyszłym roku. 

Organizatorzy IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych  
z Gitarą składają serdeczne podziękowania wszystkim patro-
nom, sponsorom i partnerom za pomoc organizacyjną oraz  
wsparcie finansowe. 

Honorowego patronatu udzielili:  Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak i Burmistrz Gminy Mosina 
Jerzy Ryś. Impreza zorganizowana została przy wsparciu finan-
sowym Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Mosina.   

J. Nowaczyk

Festiwalowo 
w Mosinie
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Do Salonu Poetyckiego Galerii Miejskiej w Mosinie, 
prowadząca go Kalina Izabela Zioła - poetka, zaprosiła  
w kwietniu Vladimira Stockmana – poetę, który wiersze pisze, 
tłumaczy, a nawet śpiewa. Tym razem, spotkanie przygoto-
wała Mosińska Biblioteka Publiczna. Vladimir Stockman ur.  
w 1960 r. w ZSRR, w Rostowie nad Donem. Na początku lat 80. 
studiował fizykę, filozofię i filologię rosyjską na Uniwersytecie 
w Rostowie nad Donem. Jesienią 1991 r., dołączył do kijow-
skiego teatru „Zwierciadło” i w następnym roku wraz z teatrem 
na zaproszenie Piotra Skrzyneckiego z „Piwnicy pod Barana-
mi”, przyjechał do Polski na występy gościnne, które przeszły  
w emigrację. Obecnie mieszka w Krakowie.

Na spotkaniu poetyckim w Mosinie, w dniu 18 kwietnia, jego 
wiersze po polsku i po rosyjsku, a także tłumaczenia innych 
poetów na te języki, prezentował on sam, wspólnie i naprze-
miennie z Kamilą Izabelą Zioło. Wypełniona po brzegi wi-

downia, szczególnie ciepło przyjęła poezję 
w wersji śpiewanej, bo Vladimir także śpiewa 
wiersze i to nie tylko swoje, akompaniując 
sobie przy tym na gitarze. Nie ukrywany 
entuzjazm wzbudziło zwłaszcza wykonanie 
przez niego pieśni Włodzimierza Wysockiego  
i Bułata Okudżawy, tak dobrze znanych  
w Polsce rosyjskich bardów. Na koniec, poeta 
obdarował gości tomikiem swoich wierszy, 
nie szczędząc nikomu dedykacji… Zachęcam, 
by zajrzeć do Salonu Poetyckiego w Gale-
rii Miejskiej w  Mosinie. Kolejne spotkanie 
-  z prof. Jackiem Strzeleckim - 13 czerwca  
o godz. 18.00.  JN     

Obudźmy Gabrysię!
Siedmioletnia Gabrysia, mieszkanka Mosiny, jeszcze pół 

roku temu chodziła do szkoły, do I klasy, ale zachorowała. 
Musiała przejść kilka operacji, związanych z usunięciem guza 
móżdżku. Już po pierwszej z nich nie obudziła się – zapadła  
w śpiączkę. Teraz rodzice Gabrysi walczą, by przywrócić jej 
zdrowie. Do walki włączyła się lokalna społeczność, organizu-
jąc zbiórkę środków finansowych na rehabilitację dziewczynki.

27 marca, w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, odbył się 
koncert charytatywny „Obudzimy Gabrysię”, przygotowany 
przez wychowawczynię i rodziców uczniów klasy I c Zespo-
łu Szkół w Mosinie, radę rodziców tej szkoły, jej dyrekcję, 
uczniów, mosińskich harcerzy, a także MOK. Dzięki ludziom 
o wielkich sercach, którzy tego dnia wypełnili do ostatniego 
miejsca salę, artystom, którzy zagrali dla Gabrysi, kwestującym 
harcerzom, organizatorom, sponsorom i wszystkim uczest-
nikom tej akcji, udało się zebrać dla dziewczynki ponad 20 
tys. zł. 11 kwietnia, w ramach kolejnej akcji zorganizowanej 
przez KS 1920 Mosina, na stadionie OSiR przy ul. Konop-
nickiej dla Gabrysi zagrała Mosińska Orkiestra Dęta, zagrali 
też piłkarze – mecz KS 1920 Mosina : Warta Międzychód.  
I tym razem, mieszkańcy nie zawiedli. W czasie rodzinnego 
pikniku, w to sobotnie popołudnie zebrano kolejną kwotę, 
ok. 1600 zł. Darczyńcy i organizatorzy akcji wierzą, że dzięki 
ich działaniu dziewczynka wyzdowieje. Ma na to szanse.  Ty 
też możesz włączyć się do walki o zdrowie Gabrysi i pomóc 
małej Mosiniance. Środki na jej leczenie zbiera Fundacja 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na konto 89 8944 
0003 0000 2088 2000 0010, z dopiskiem „132/N Gabriela 
Nieckarz – Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.  JN

We wtorek, 21 kwietnia, na wieczornej mszy św. w kościele 
parafialnym p.w. św. Mikołaja,  zaśpiewał Chór św. Łukasza 
z Chatte koło Grenoble. Chór dał także mistrzowski popis 
wokalny, podczas zaprezentowanego już po mszy koncertu… 

W Salonie Poetyckim

Chór z Francji
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Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

„KRÓL FRYZJERÓW, 
FRYZJER KRÓLÓW  -  AN-
TOINE CIERPLIKOWSKI” 
- Biografia intymna napisa-
na przez Martę Orzeszynę

To porywająca historia 
Polaka, który uwiódł świat. 
Polecam serdecznie – warto ją 
przeczytać, poznać lub przy-
pomnieć sobie historię chło-
paka z Sieradza, który podbił 
świat, fryzjera o międzynaro-
dowej sławie, twórcy nowych 
trendów w dziedzinie fryzjer-
stwa, a właściwie całej styli-
styki kobiecej. Ten wyjątkowy 
człowiek był artystą i przy-
jacielem artystów, polityków  
i koronowanych głów oraz 
mecenasem sztuki.  A potem 
-  potem został zapomniany…

Bardzo cieszy fakt, że bio-
grafia ta ukazała się w naszym 
kraju i pozwala naprawić błąd 
zaniechania w stosunku do 
tak nietuzinkowej osobo-
wości i najbardziej spekta-
kularnej kariery XX wieku. 

Katarzyna Nowak

może zeszyty żydowskiego 
gimnazjalisty, skrupulatny 
rejestr codziennych wydarzeń 
w getcie łódzkim, opisujący 
rządy Chaima Rumkow-
skiego, czy wywózkę miesz-
kańców getta do Auschwitz  
i Chełmna, staną się również 
dokumentem o podobnym 
zasięgu i znaczeniu. W marcu 
2015 ukazało się nakładem 
wydawnictwa „Marginesy” 
pierwsze polskie pełne wy-
danie Dziennika Dawida 
Sierakowiaka. Poza ame-
rykańskim i polskim wy-
daniem, na bazie wydania 
amerykańskiego, „Dziennik” 
dotychczas został wydany  
w Szwecji, Włoszech, Brazy-
lii, Wielkiej Brytanii i Francji. 

Zofia Staniszewska

„Na pamięć. Ponad 100 
sposobów” red. Karolina Ja-
roszewicz i Iwona Dominik 

Jest to książka nie tylko do 
czytania, ale i ćwiczenia. Czy 
wiesz, co to jest neurofitness? 
Trening szarych komórek 
staje się coraz popularniej-
szy na całym świecie. „Na 
pamięć” to przygotowany 
przez najlepszych polskich 
szaradzistów i specjalistów 
od mnemotechnik zestaw 
ćwiczeń: łamigłówki, krzy-
żówki, quizy i zagadki lin-
gwistyczne. Pozycja zgodnie 
ze stanem najnowszej wiedzy 
mówi też o budowie mózgu, 
koncentrując się na hipo-
kampie, odpowiedzialnym 
za zapamiętywanie. Mnie 
zafascynował fakt, że wspo-
mnienia można nie tylko 
tracić – można je też sztucz-
nie wykreować. Co praw-
da, na razie tylko u myszy.

Zofia Staniszewska

Do tej pory propozycje do plebiscytu zgłaszały biblio-
tekarki szkolne, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli 
oraz przedstawiciele władz samorządowych. Do udziału 
w tworzeniu przyszłorocznej edycji tej cieszącej się du-
żym zainteresowaniem imprezy, Biblioteka zaprasza teraz 
wszystkich mieszkańców. – Prosimy o podzielenie się z nami 
ulubionymi tekstami o tematyce miłosnej. Swoje propozycje 
można złożyć bezpośrednio w bibliotece, mailem, listownie, czy  
w jakiejkolwiek formie, jaka Państwu odpowiada. Do tekstów 
prosimy dołączyć uzasadnienie wyboru, podać swoje nazwi-
sko, imię, kontakt oraz osobę, która zaprezentuje zgłoszony do 
plebiscytu tekst (osoba pełnoletnia). Na propozycje czekamy 
do 1 września br. – informuje Krystyna Przynoga, dyrektor 
Mosińskiej Biblioteki Publicznej. 

Więcej o imprezie można przeczytać na stronie www.bi-
bliotekamosina.pl. JN

Biblioteka czeka na wyznania
Już po raz piąty Mosińska Biblioteka Publiczna 
przygotowała dla mieszkańców walentynkowe 
spotkanie „Miłosne szczęścia okruchy”. Nawią-
zujący do literatury miłosnej spektakl słowno
-muzyczny, tradycyjnie dopełnił plebiscyt na 
najpiękniejsze wyznania miłosne.  

Dawid Sierakowiak „Dzien-
nik. Pięć zeszytów z łódz-
kiego getta”

„Dziennik” Anny Frank, 
świadectwo żydowskiej na-
stolatki z okresu II wojny 
światowej, stał się wydarze-
niem na całym świecie. Być

Nowy Mosin
Mosińska „mennica” Witolda Wilhelma, wyemitował nową 

edycję „1 Mosina” – naszej lokalnej waluty. To gratka dla 
kolekcjonerów, regionalistów, a także wszystkich miłośników 
Ziemi Mosińskiej. Dotychczas, z tego cyklu ukazało się 11 
monet. Tym razem na awersie, znalazła się podobizna Ma-
rian Janusza Strenka (1948-2009), zasłużonego mosinianina, 
redaktora „Ziemi Mosińskiej”. 
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W tańcu klasycznym: jazzie, 
etiudzie, inscenizacji,  
w tańcu ulicznym i innych 

formach tanecznych, rywalizowali ze 
sobą tancerze podczas XII Otwartego 
Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych 
i Solistów w Mosinie. Na tę cyklicz-
ną imprezę, do Hali Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie, zjechało w tym 
roku blisko 900 uczestników z 15 pol-
skich miast, w tym z nadmorskiego 
Szczecina. – To o 400 osób więcej niż  
w roku ubiegłym – informuje Waldemar 
Demuth, kierownik Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie, jeden z organiza-
torów imprezy. To też niezbity dowód, 
że impreza nabiera rozmachu.

85 solistów i 65 tańczących for-
macji

W sobotę 27 kwietnia, między godz. 
10 a 17, przez zorganizowaną na hali 
OSiR „taneczną scenę”, przewinęło się 
85 solistów i 65 tańczących formacji, 
prezentując 70 tanecznych układów. To 
żywiołowe i wielobarwne widowisko 
obserwowali z podziwem kibice towa-
rzyszący zespołom, no i nasi mieszkańcy, 
między którymi zasiedli też przedsta-
wiciele mosińskiego samorządu. Wi-
downia wypełniła się po brzegi. Im-
prezę poprowadził finalista programu 
„Bitwa na głosy” Witold Ostynowicz 
Vito WS, a w jury konkursowym za-
siadły niemniej znane medialnie po-
staci: Abby Aoragh – choreograf m.in. 
zespołu DJ Bobo i tancerz, w świecie 
tańca nazwany „power machine”, Filip 
Czeszyk – autor choreografii w progra-
mach You Can Dance i Mam Talent, 
a także juror w Got to Dance i Pauli-
na Trzewikowska-Knieć – specjalista  
z dziedziny estetyki tańca, choreograf 
Polskiego Teatru Tańca. Profesjonalne 
oko jurorów, wśród tak licznej rzeszy 
wykonawców wyłoniło na końcu zwy-
cięzców. Zdobywcy pierwszych miejsc, 
kolejno w każdej z kategorii wiekowych, 
w poszczególnych kategoriach tańca to: 
formy kultury ulicznej – Aferka Hiciorki 
(Poznań), Sushi z (Poznań) i Feedback 
(Szamotuły); inne formy tańca – Aferka 
Oczko (Poznań), Iskierki (Biezdrowo); 
formy klasyczne – Just Smile (Poznań), 
Aferka (Poznań), PRYZMAT I (Kościan). 
Najlepsi soliści kolejno w dwóch katego-
riach wiekowych to: Anna Kaczmarek 
i Julianna Walczak. To samo jurorskie 
oko, wypatrzyło wśród prezentujących 
się formacji tanecznych prawdziwe talen-
ty, czyli osobowości sceniczne. Zwycięz-
cy otrzymali medale, okolicznościowe 

statuetki i atrakcyjne nagrody, a wszyscy 
uczestnicy – dyplomy i upominki. Przy-
znano także nagrody specjalne w formie 
pieniężnej ufundowane przez sponsorów, 
w każdej kategorii wiekowej. Gościem 
specjalnym turnieju był Piotr Szwarc 
– finalista tegorocznej edycji You Can 
Dance, który zatańczył dla wszystkich 
uczestników i gości. On sam, jak się 
przyznał, debiutował na scenie w Mo-
sinie, jako uczestnik Turnieju Wiosny 
w roku 2010.

Kierownik OSiR Waldemar Demuth, 
nie ukrywa satysfakcji z efektów, jakie 
przyniósł tegoroczny turniej. – Było to 
chyba największe wydarzenie roku na 
terenie naszej hali sportowej – uważa 
W. Demuth. Jego zdaniem, ta sporto-
wa impreza przedstawia też wysoką 
wartość artystyczną. Wzrastająca co 
roku liczba uczestników i to w dość 
szybkim tempie świadczy, że turniej 
nabiera rozmachu. Uczestnicy, którzy 
raz przyjechali do Mosiny, chcą wciąż 
tu wracać. Co roku przybywa też no-
wych. – Jeśli będzie tak dalej, pomyślimy  
o wydłużeniu czasu imprezy. Ponieważ 
taniec ulega ciągłej ewolucji, postaramy 
się podążać z duchem czasu i wprowa-
dzać także nowe formy taneczne – planuje 
kierownik OSiR.   

Całe przedsięwzięcie przygotowy-
wane było od kilku miesięcy. 

W tym ostatnim, najbardziej gorącym 
czasie przed samym turniejem, praco-
wało przy nim ok. 60 osób. – To wielka 
przyjemność pracować z taką grupą ludzi 
zaangażowanych w realizację tego pro-
jektu. Szczególne słowa podziękowania 
należą się grupie wolontariuszy OSiR – 
stwierdza Waldemar Demuth.     

Tegoroczny Turniej Wiosny odbył 
się pod patronatem Burmistrza Gmi-
ny Mosina oraz Starosty Poznańskie-
go. Partnerami przedsięwzięcia byli: 
Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, 
Mosiński Ośrodek Kultury, Gminne 
Centrum Informacji. Organizatorzy: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, 
UKS Mosińska Jedynka, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 i Zespół Szkół w Mosinie, 
Gimnazjum nr 1 w Mosinie dziękują za 
oprawę muzyczną, fotograficzną, służbę 
medyczną, służbę porządkową a tak-
że wszystkim sponsorom, za wsparcie 
tej imprezy.  Szczegółowe wyniki tur-
nieju na stronie www.osirmosina.pl,  
a na ostatniej stronie „Informatora” -  
fotoreportaż z imprezy. 

Joanna Nowaczyk

Turniej 
nabiera 

rozmachu
Po raz dwunasty odbył się Otwarty Tur-

niej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów 
w Mosinie. W sobotę 27 kwietnia zjecha-
ło tu blisko 900 uczestników nie tylko  
z naszego regionu, ale także z daleka, bo 

znad polskiego morza... 
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Zespół Wolontariuszy zaprasza 

do współpracy

Od grudnia 2014 r. na terenie Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie działa Zespół Wolontariusza, 
zrzeszający obecnie 15 członków. 

Poprzez działania w zespole uczymy się pracy w grupie, 
realizujemy swoje pomysły i ambicje oraz poznajemy swoje 
możliwości. Młodzież gimnazjalna może uzyskać tu dodat-
kowe punkty do szkoły średniej, a dorośli wpisać działalność 
w swoje CV. Do tej pory zespół wolontariuszy zorganizo-
wał już Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym  
w ramach WOŚP, pomagał przy organizacji XII Otwartego 
Turnieju Wiosny. Przed nami kolejne imprezy, w czasie których 
potrzebna będzie Wasza pomoc, m.in. Dni Mosiny czy Akcja 
Lato. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 13 
lat. Zapraszamy do współpracy. Szczegóły dotyczące Zespołu 
Wolontariusza na stronie www.osirmosina.pl.

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie 
na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeń-
sko - przyjacielskie.

Zostań zawodnikiem „Orlika”!

Piłkarze i piłkarki Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Orlik Mosina 27 marca rozpoczęli  piłkarskie 
rozgrywki w ramach WZPN.

Zespół Orlików prowadzony przez Szymona Wichtowskiego 
grał na wyjeździe z zespołem Tarnowiak Tarnowo Podgórne. 
Mecz zakończył się naszym zwycięstwem - 6:12, a 9 bramek 
strzelił zawodnik UKS Orlik Igor Ławniczak.

W sobotę 28 marca, pierwszą kolejkę ligową zakończył mecz 
zespołu Młodzików UKS Orlik Mosina. Rywalem był zespół 
Gromu Dopiewo. Zwyciężył zespół z Mosiny 4:2. Zespół 
Młodzików prowadzony jest przez trenera Marcina Jaku-
bowskiego i Marcina Lulkę.

Ty możesz także zostać zawodnikiem UKS Orlik Mosina! 
Nabór zawodników już od 6 roku życia. Oferujemy zajęcia 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, naukę 
poprzez zabawę, wychowanie poprzez sport, przyjazną atmos-
ferę, rozwój sportowy idący w parze z rozwojem naturalnym 
dziecka, udział w rozgrywkach i turniejach piłkarskich, udział 
w obozach sportowych. Odwiedź naszą stronę i zasięgnij 
niezbędnych informacji: www.orlik mosina.futbolowo.pl

UKS Orlik Mosina

KS 1920 Mosina – „Łączy nas tradycja”

KS 1920 Mosina to jeden z najstarszych klubów w Wiel-
kopolsce. Mija 95 lat odkąd mosińscy piłkarze i działacze 
założyli tę organizację . Na przestrzeni lat piłka nożna była 
główną dyscypliną sportową uprawianą w klubie. Tak jest 
też i dzisiaj. W klubie obecnie trenować mogą dzieciaki, 
młodzież oraz osoby dorosłe. Najmłodsi nasi podopiecz-
ni mają 4 lata. Obecnie posiadamy sześć grup dziecięcych  
i młodzieżowych i dwie drużyny piłki seniorskiej. Pierwszy 
zespół seniorów występuje w IV lidze rozgrywek WZPN. 
Druga drużyna rozgrywa swoje mecze w B klasie. 

Zajęcia treningowe odbywają się na stadionie miejskim  
w Mosinie przy ul. Konopnickiej. Jedynie w okresie póź-
no jesiennym i zimowym przenosimy się do miejscowej 
hali sportowej oraz sal gimnastycznych, a w przypadku 
dobrej pogody na boisko „Orlik”. Przez cały tydzień sta-
dion mosiński tętni życiem piłkarskim. Wszyscy pasjona-
ci piłki nożnej, znajdą coś dla siebie. Można u nas potre-
nować, pokibicować spotkać się z innymi entuzjastami 
piłki nożnej. Od poniedziałku do piątku odbywają się 
zajęcia treningowe, w różnych kategoriach wiekowych.  
W każdy wtorek od 18.00 do 20.00 czynne jest biuro klubowe, 
w którym można uzyskać wszystkie informacje na temat pracy 
klubu oraz załatwić wszelkie formalności. W każdy weekend 
można pokibicować naszym drużynom, zarówno na meczach 
wyjazdowych jak na stadionie. Terminy i zapowiedzi meczy 
można śledzić na www.1920mosina.futbolowo.pl oraz na 
naszym profilu facebook-owym. W związku z przypadającą 
w tym roku 95. rocznicą powstania klubu, KS 1920 Mosina 
ogłasza konkurs na trenera i zawodnika 95 - lecia. Regula-
min konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej. 
Pojemniki na kupony konkursowe, będą umieszczone w holu 
Urzędu Miejskiego, budynku klubowym, hali OSiR i w punkcie 
kasowym Porto. Głosować można do 30 czerwca br. Wśród 
uczestników konkursu rozlosowane zostaną 3 atrakcyjne 
nagrody niespodzianki.  KS 1920 Mosina

Trener 95 - lecia

Zawodnik 95 - lecia

Imię i Nazwisko osoby 

oddającej głos

Dane adresowe

Telefon

""
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Spotykają się od roku. Zakładają charakterystyczne niebieskie koszulki i …
biegną. Nieformalna grupa ludzi, których połączyły dwie sprawy – bieganie  
i integracja wokół promocji Małej Ojczyzny, nazwała się „Mosina biega 
elegancko”.  

 „Mosina” zaczęła biegać przed rokiem, choć uczestnicy tej grupy biegają in-
dywidulanie znacznie dłużej. Zaczęło się od pozasłużbowego spotkania osób na 
co dzień współpracujących służbowo, które dowiedziały się o sobie, że w czasie 
prywatnym biegają: Katarzyna Leszczyńska z Gminnego Centrum Informacji, 
Klaudia Kołodziejczak z Referatu Inwestycji mosińskiego magistratu, Estera We-
kwert – szefowa Zarządu Osiedla nr 7, Waldemar Demuth – kierownik OSiR. 
Wiedzieli, że takich jak oni jest więcej, postanowili więc zintegrować mosiń-
skich pasjonatów długodystansowego biegania, by na zawodach biegać razem 
jako mieszkańcy Gminy Mosina. Na zainicjowane pierwsze spotkanie w dniu 
31 marca 2014 r., pod wieżę widokową na Pożegowie przybiegło aż 50 osób. Od 
tamtej pory minął rok, a „Mosina” wspólnie pokonała wiele długich dystansów. 
Uczestnicy grupy przebiegli ponad 30 tys. kilometrów! Spotkali się na ponad 50 
treningach i wzięli wspólnie udział w ponad 30 imprezach biegowych, między 
innymi w półmaratonie i maratonie poznańskim, w biegu „Forest Run” po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym, a także w Zimowym Maratonie Bieszczadzkim. 
Jak zapewniają, biegać nie przestaną i zapraszają wszystkich już biegających, 
także i tych mających zamiar, aby przyłączyli się do wzajemnej integracji wokół 
aktywnego spędzania czasu. Okazją ku temu są wspólne treningi, m.in. treningi 
siły biegowej na Sali OSiR w Mosinie, w każdy wtorek o godz. 20.30. W tym 
roku część uczestników zamierza też spróbować swoich sił w triathlonach oraz 
biegach górskich…Powodzenia! Informacje o spotkaniach długodystansowców  
z „Mosina biega elegancko” dostępne są na fb: ww.facebook.com/mosina.biega.  JN

Mosina w Poznańskim Półmaratonie
Ponad 8 tys. zawodników przebiegło trasę 21 km i 97, 5 m poznańskiego pół-

maratonu. 12 kwietnia, w ósmej już edycji tej cyklicznej imprezy biegowej, nie 
zabrakło długodystansowców z gminy Mosina. Zarówno na starcie, jak i na mecie 
zjawiło się ich ponad 70-ciu, z czego sporą grupę stanowiła drużyna w niebieskich 
koszulkach, z napisem „Mosina biega…elegancko”.

Najlepszą zawodniczką z terenu naszej gminy, okazała się Anna Jarczyńska  
z czasem 1 h 45 min 15 s i 105 miejscem w klasyfikacji kobiet (na 2158). Z kolei 
wśród panów, najszybciej na metę dobiegł Marcin Idkowiak, którego czas wyniósł 
1 h 25 min 52 s. Marcin Idkowiak, zajął tym samym 164 pozycję wśród 5884 
zawodników płci męskiej. Gorąco gratulujemy wyników i sportowej determinacji! 

Rowerem po gminie

 – po raz siódmy 

19 kwietnia, z boiska Zespołu 
Szkół w Mosinie przy ul. Sowiniec-
kiej, wyruszył VII Mosiński Rajd 
Rowerowy „Rowerem po Gminie 
Mosina”. 

Trasa rajdu powiodła przez Sowiniec, 
terenami nad Zakolami Warty, dalej – 
przez Baranowo, Baranówko do Krajko-
wa – w sumie ok. 20 kilometrów. Rekor-
dowej jak dotychczas liczbie uczestników 
tej imprezy, ponad 200 rowerzystom, 
towarzyszyły słoneczna pogoda i wy-
śmienite humory. A na mecie, na terenie 
kompleksu rekreacyjno-jeździeckiego 
w Podkowie Leśnej, organizatorzy 
przygotowali miłe niespodzianki: tra-
dycyjną, rajdową grochówkę, a także 
konkurs wiedzy o regionie i powstaniu 
w Getcie Warszawskim, z atrakcyjny-
mi nagrodami. – Po widoku uśmiech-
niętych twarzy uczestników - dorosłych  
i tych najmłodszych, uważamy, że war-
to dalej organizować tego typu imprezę. 
Zapraszamy w przyszłym roku na ko-
lejną, ósmą już edycję, mając nadzieję, 
że zarazimy „bakcylem pedałowania po 
ciekawych zakątkach Gminy” jeszcze 
więcej mieszkańców z jej terenu, jak  
i terenów ościennych – mówi w imieniu 
organizatorów hm. Jan Jurgiewicz, pi-
lotujący rowerzystów. 

Organizatorzy: Krąg Instruktorski 
T.W.A. „Elita”, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mosinie oraz Gmina Mosina, 
dziękują wszystkim sponsorom rajdu,  
a także Straży Miejskiej i Policji, za jego 
zabezpieczenie.  JN

Biegają razem od roku
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Oni tworzyli samorząd

27 maja minie 25. rocznica 
pierwszych wolnych wyborów 
samorządowych. Ćwierć wie-
ku temu, przywrócony został 
nieistniejący od 1950 r. polski 
samorząd terytorialny. W kon-
sekwencji tych historycznych 
wyborów, 6 czerwca 1990 r. od-
była się pierwsza sesja Rady Mia-
sta i Gminy Mosina. Do obrad 
zasiadło wówczas 31 radnych,  
z których aż  23 reprezentowało 
Obywatelski Komitet Samorzą-
dowy… 

Toczące się z początkiem 1989 r. ne-
gocjacje solidarnościowej opozycji  
z władzami PRL przy Okrągłym Stole, 
zapoczątkowały w Polsce zmiany ustro-
jowe. Główne postanowienia dotyczyły 
kształtu przyszłego polskiego parlamen-
tu. Wybory – częściowo wolne do Sejmu 
tzw. kontraktowego z zagwarantowaną 
65-procentową pulą mandatów dla 
PZPR i całkowicie wolne do Senatu – 
miały się odbyć 4 czerwca 1989 r. Na 
terenie całego kraju, jak grzyby po desz-
czu zaczęły powstawać komitety oby-
watelskie „Solidarność”, by wesprzeć  
w tych wyborach swoich kandydatów.  
W Mosinie, taką działalność zainicjował 
wiosną 1989 r. mieszkaniec tego miasta 
Zbigniew Miczko – szanowany powszech-
nie nauczyciel matematyki w Technikum 
Rolniczym w Grzybnie. 

W skład utworzonego z jego inspiracji 
Komitetu Obywatelskiego, weszli m.in.: 
Wiktor Lisek, Bogdan Andrys, Juliusz 
Bogusławski, Stefan Parysek, Zenon Pi-
larski, Tadeusz Kubiak, Zdzisław Jurek, 
Joanna Ziemska, Emilia Odważna, Jan 
Stark, Józef Binkowski. Z czasem przy-
łączyli się do nich: Wiesław Tokarski, 
Jan Jankowski, Jan Marciniak, Bogusław 
Kapczyński, Marek Łuczka, Edward Ba-
raniak, Witold Niedzielski. 

Początkowo spotkania komitetu od-
bywały się w salce katechetycznej przy 
kościele parafialnym w Mosinie. Później, 
komitet przeniósł się do „kokotka” – bu-

dynku przy ul. Wawrzyniaka, gdzie znaj-
dowały się wówczas siedziby organizacji 
społeczno-politycznych.

Po wyborach do parlamentu, Komitet 
Obywatelski „Solidarność” przekształcił 
się w Obywatelski Komitet Samorządo-
wy (OKS). Na wiosnę 1990 r. akces do 
komitetu zgłosiło szereg kolejnych osób, 
a deklarację poparcia podpisało kilkaset 
mieszkańców miasta i gminy. Podstawo-
wy cel, jaki przyświecał mosińskiemu 
OKS-owi, to wygrać wybory do rady 
gminy, wyznaczone na dzień 27 maja 
1990 r. 

Przebieg kampanii wyborczej prowadzo-
nej przez OKS, możemy prześledzić dziś 
na stronach „Informatora Mosińskiego”. 
W gazetce tej czytamy: „Pragniemy, by 
naszymi kandydatami byli ludzie obdarze-
ni powszechnym zaufaniem i szacunkiem, 
którzy sprostają wezwaniu samorządności 
w nowym, demokratycznym społeczeń-
stwie. Pragniemy też, by kandydatury 
wysunięte były przez społeczeństwo,  
a nie – jak do tej pory – narzucane  
z góry…”

W wyborach do nowego samorządu, 
OKS obsadził wszystkie 31 okręgów. Po-
wyborczy, ostatni numer „Informatora 
Mosińskiego”, który zastąpić miała za 
chwilę niezależna gazeta „Mosiniak”, 
ogłosił na pierwszej stronie: „Zwycię-
żyliśmy!!!”. Na 31 kandydatów OKS-u, 
mandat zaufania wyborców zdobyło aż 
23: Zbigniew Szuman, Maria Dahlke, 
Edward Baraniak, Jan Marciniak, Danuta 
Pruchnik, Jan Wechta, Stanisław Kacz-
marek, Adam Michałkowski, Kazimierz 
Piątek, Józef Gonera, Marian Przybylski, 
Roman Jabłecki, Ewa Kapczyńska, Ma-
rian Walicki, Piotr Buczkowski, Marek 
Dudek, Dionizy Piątkowski, Jan Jankow-
ski, Piotr Szymański, Barbara Koralew-
ska, Bernard Szyk, Stanisław Baraniok, 
Marek Ignaszewski. W pozostałych,  
8 okręgach wybory do rady wygrali: Cze-
sław Jencz, Witold Kugiejko, Stanisław 
Łyczyński, Ryszard Małecki, Kazimierz 
Piątek, Przemysław Pniewski, Bolesława 

Prusak, Zbigniew Wojciechowski. Te 31 
osób utworzyło pierwszą Radę Miasta  
i Gminy Mosina kadencji 1990-1994. 

Zanim odbyły się jednak pierwsze ob-
rady nowej Rady, OKS przygotowywał 
się na przejęcie władzy w mosińskim 
magistracie. W tamtym czasie, dla więk-
szości społeczeństwa było jasne, że aby 
zadość uczynić demokratyzacji ustroju, 
na szczeblu samorządowym powinno 
dojść do wymiany tej władzy. Zgodnie 
z uchwaloną ordynacją wyborczą, burmi-
strza gminy wybrać miała Rada. Pierw-
szym kandydatem OKS-u na ten urząd 
był Ryszard Szejner. Jego zastępcą miał 
zostać Bogdan Robakowski, przewodni-
czącym Rady – Jan Jankowski, a sekre-
tarzem Urzędu – Jan Marciniak. Zanim 
jednak zwołana została I sesja, Ryszard 
Szejner zrezygnował z kandydowania  
i w tej sytuacji, naturalnym według kolej-
ności kandydatem na burmistrza został 
Bogdan Robakowski. 

Podczas pierwszych obrad w dniu  
6 czerwca 1990 r., Rada Miasta i Gmi-
ny Mosina I kadencji wybrała swojego 
przewodniczącego – Jana Jankowskiego 
oraz jego zastępców: Zbigniewa Szuma-
na i Marka Ignaszewskiego. Zgodnie ze 
scenariuszem OKS-u, Burmistrzem radni 
wybrali Bogdana Robakowskiego, a se-
kretarzem – Jana Marciniaka. 

W tym dniu Rada wyłoniła także dele-
gatów do Sejmiku Samorządowego: Piotra 
Buczkowskiego i Józefa Gonerę, a już na 
II swojej sesji, 20 czerwca, przyjęła Tym-
czasowy Statut Miasta, uchwaliła nazwę 
Rada Miasta i Gminy Mosina, powoła-
ła Zarząd w składzie: Piotr Buczkowski, 
Edward Baraniak, Czesław Jencz, Dio-
nizy Piątkowski, Marian Walicki. Nowy 
samorząd zaczął działać. To było 25 lat 
temu… 

Joanna Nowaczyk

ZBIGNIEW MICZKO
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KĄCIK HISTORYCZNY

Gminne zabytki

Edward hr. Raczyński 

GALERIA KAWALERÓW MEDALU 
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

– fontannę Higiei, szkołę rolniczą założoną przez niego 
w Jeżewie. 

Hrabia Raczyński prowadził szeroką działalność wydaw-
niczą. Po podróżach do Turcji i Grecji wydał w 1821r. 
„Dziennik podróży do Turcji”, w r. 1823 opublikował listy 
króla Jana III Sobieskiego do żony Marysieńki. Wydawał 
później prace historyczne, m.in. „Pamiętniki” Jana Chry-
zostoma Paska, „Kodeks Dyplomatyczny Wielkiej Polski”, 
„Żywoty sławnych Polaków”, „Gabinet Medalów Polskich”. 

20 stycznia 1845 r. Edward Raczyński popełnił samobój-
stwo. Pochowany został przy zachodniej ścianie kościoła  
w Zaniemyślu. Jego serce spoczęło w rodzinnym mauzoleum 
w Rogalinie. Na grobowcu wyryto napis: „Tu spoczywa 
Edward Nałęcz hr. Raczyński, który dla siebie był skąpy, 
pomocny biednym, hojny dla Ojczyzny”.  

Medal nadany 
został mu po-
śmiertnie w roku 
1999. Edward hr. 
Raczyński był 
najwybitniejszym  
z rodu Raczyńskich. 
Urodził się w 1786 
r. z małżeństwa Fi-
lipa i Michaliny Ra-
czyńskich. Pierw-
sze nauki pobierał  
w domu, w Rogali-

nie. Studiował języki i nauki przyrodnicze 
na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą, 
później w Berlinie. W latach 1806 –1809 służył  
w armii napoleońskiej i w wojsku Księstwa Warszawskiego. Za 
zasługi wojenne został odznaczony orderem Virtuti Militari. 

W roku 1810 powrócił do Rogalina, by objąć nadzór nad 
majątkiem. Zgromadził tam bardzo bogaty księgozbiór, po 
części pochodzący z zasobów bibliotecznych kasowanych przez 
władze pruskie zakonów. Księgozbiór ten stał się podstawą 
do utworzenia w roku 1829 pierwszej biblioteki publicznej  
w Poznaniu – dzisiejszej Biblioteki Raczyńskich. Edward 
Raczyński podjął także inne inicjatywy: przebudowę kapli-
cy katedry poznańskiej na mauzoleum Pierwszych Piastów, 
czyli Złotą Kaplicę, rozbudowę sieci wodociągowej, pomnik 

Na terenie gminy Mosina, znajduje się kilka-
naście cennych budynków wpisanych przez 
wojewódzkiego konserwatora do Rejestru 
Zabytków. Ponadto w Gminnej Ewidencji 
Zabytków zarejestrowano kilkaset zabytko-
wych obiektów rozsianych po całej gminie. 
Na łamach „Informatora” prezentujemy naj-
ciekawsze z nich.

Zespół  pałacowo-parkowy w Rogalinie

Barokowo-klasycystyczna rezydencja Raczyńskich w Ro-
galinie, to najcenniejszy zabytek zlokalizowany na ternie 
gminy Mosina. W skład zespołu wchodzą: pałac z galeriami 
i oficynami, galeria obrazów, ujeżdżalnia, stajnia i wozow-
nia, czworak. Założenie rezydencjonalne powstało w koń-
cu XVIII w., gdy w latach 1768-1776 Kazimierz Raczyński 
wybudował pałac z oficynami według projektu J.F. Kno-
bla, a następnie J. Ch. Kamsetzera. Następni z Raczyńskich  
w XIX w. wzbogacili zespół o kolejne obiekty. Gmach galerii 
malarstwa wybudowany został w latach 1910-1913. Mieści 
się w nim zbiór obrazów prezentujących główne kierunki 
rozwoju malarstwa polskiego i europejskiego w XIX i na 
początku XX w., zgomadzony przez Edwarda Aleksandra 
Raczyńskiego. Zespół zabudowań pałacowych w Rogalinie 
jest filią Muzeum Narodowego w Poznaniu. Do Rejestru 
Zabytków wpisany został w r. 1952 pod numerem 2494/A. 

We wschodniej części założenia, na osi głównej pałacu, 
w latach 1817 - 1820 powstało klasycystyczne Mauzoleum 
Raczyńskich (ob. Kościół parafialny p.w. św. Marcelina), 

wziesione na wzór świątyni rzymskiej Maison Carré z I w. 
p.n.e. z Nimes koło Marsylii. Mauzoleum wpisane zostało 
do rejestru zabytków w r. 1965 pod nr 86/A. Unikatową 
atrakcją przyrodniczą Rogalina są dęby – największe ich sku-
pisko w Europie. Około 950 dębów szypułkowych rośnie 
w przypałacowym parku, a także w okolicznyh lasach i na 
nadwarciańskich łęgach. Najsłynniejsze z nich to Lech, Czech 
i Rus, mające ok. 700 lat. W r. 1948, dęby z parku wpisane 
zostały do rejestru zabytków pod nr 1/A.  

J. Nowaczyk
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Zapraszamy do Galerii Miejskiej  
w Mosinie na wystawę pokonkur-
sową III Biennale Rzeźbiarskiego 
im. prof. Józefa Kopczyńskiego.  
W konkursie biorą udział studenci 
oraz absolwenci uczelni wyższych  
o profilu artystycznym. Wernisaż wy-
stawy, która potrwa do 7 czerwca –  
w piątek, 22 maja, g. 17.45. 

13 czerwca br., na boisku przy ul. 
Szkolnej odbędzie się Gminny Dzień 
Dziecka, na który zapraszamy szcze-
gólnie najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Organizatorzy prze-
widują wiele atrakcji, konkursów  
i niespodzianek z atrakcyjnymi na-
grodami. Święto wszystkich dzieci 
będzie też okazją do wspólnych 
zabaw z całymi rodzinami. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.  Zapraszamy. 

Mosiński Ośrodek Kultury od maja br. na terenie 
poszczególnych wiosek Gminy Mosina realizuje 
projekt „W poszukiwaniu talentów”. W czerwcu 
oprócz zajęć rysunkowych, malarskich i rzeźbiar-
skich pojawi się szeroka gama zajęć dla różnych 
grup wiekowych. Zaplanowano spotkania histo-
ryczno-kulturalne, ukazujące ciekawostki z życia 
lokalnej społeczności, odkrywane dzięki doświad-
czeniom mieszkańców, archiwaliom i źródłom 
historycznym. Zupełnie odmienną formą będą 
zajęcia warsztatowe przeznaczone głównie dla 
młodzieży i dorosłych planujących zaangażowanie 
się w organizację imprez lokalnych.

Na Polanie Pożegowskiej w tym roku 28 czerw-
ca odbędzie się 3 edycja maratonów MTB pod 
nazwą: „BikeCrossMaraton GogolMTB 2015”. 
Do pokonania będą dwa dystanse: Mini ok. 
30 km oraz Mega ok. 60 km. Biuro maratonu 
będzie czynne w sobotę 27 czerwca w godz, 
16-19 oraz w dniu imprezy 28 czerwca od godz. 
8.30. Organizator przewidział wiele cennych 
nagród.Nagrody/upominki zostają przyznane  
w wyniku dodatkowego konkursu wśród wszyst-
kich uczestników niezależnie od zajętego 
miejsca. Wystarczy wystartować, przejechać 
wybrany dystans i pozostać do końca imprezy.

Można się spodziewać, że na starcie pojawi 
się czołówka wielkopolskich maratończyków 
walczących w klasyfikacji generalnej. Więcej 
informacji na stronie organizatora www.gpmtb.pl

VII Festyn Organizacji Pozarządowych i Dzień 
Dziecka. Prezentacje organizacji, zabawy rekre-
acyjno-sportowe, występy artystyczne, konkursy 
i wiele innych atrakcji będzie czekało na uczest-
ników VII Festynu Organizacji Pozarządowych 
i Dnia Dziecka, który odbędzie się 13 czerwca 
br. w godzinach od 14.00-18.00 na boisku przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie. Zainteresowane udziałem organizacje po-
zarządowe prosimy o zgłoszenia do 25 maja 
br. Szczegółowe informacje dot. uczestnictwa 
znajdują się na stronie www.mosina.pl i www.
gci.mosina.pl. 

31 maja o g. 10, rozpocznie się rajd 
motocyklowy o puchar Burmistrza. Od 
godz. 12,  na targowisku w Mosinie, 
Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe  
i współorganizatorzy, przygotowali 
piknik z atrakcjami. Towarzyszyć mu 
będzie: impreza z okazji Dnia Dziec-
ka, akcja krwiodawstwa, warsztaty  
z profilaktyki zdrowotnej  oraz zabawa 
przy dobrej muzyce. Zgłoszenia załóg 
na rajd: piknik@motorymosina.pl       

Na „Lato pod żaglami”, czyli 
5-dniowe turnusy żeglarskie na  
j. Łódzko-Dymaczewskim dla dzie-
ci w wieku 7-14 lat zaprasza jak co 
roku Mosiński Klub Żeglarski. Koszt 
uczestnika – 450 zł. Informacje  
i zgłoszenia: tel. 730 012 563, 730 
730 789 ( wg. 17.00 – 21.00). 

WYDARZY SIĘ    >>

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Wielkopolskie 
Centrum Pulmonologii i Torakochi-
rurgii, zapraszają mieszkańców do 
udziału w programie wczesnego 
wykrywania raka płuc.  Bezpłatnym 
badaniem objęci są palacze w wie-
ku 55-70 lat, palący dziennie średnio  
1 paczkę papierosów przez 20 lat. 
Więcej informacji: 61 665 42 26 oraz 
na www.wcpit.pl
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Akademia Piłkarska Elegancik 
prowadzi zajęcia treningowe dla 
najmłodszych – rocznik 2011, 2010, 
2009. W okresie wiosenno – letnim 
zajęcia odbywają się na stadionie 
przy ul. Konopnickiej. W przypadku 
nie korzystnych warunków pogodo-
wych dzieci uczestniczą w innych 
zajęciach w budynku klubowym. 
Szczegóły zajęć  na stronie www. 
1920mosina.futbolowo.pl. 

BEZPŁATNE BADANIA

LATO POD ŻAGLAMILATO POD ŻAGLAMI LATO POD ŻAGLAMI
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Marianna Marciniak (1954 - 2015)

W wieku lat 61, dnia 1 maja, odeszła Marianna Marciniak, nasza droga 
koleżanka. Odeszła za wcześnie, w pełni radości życia. 

W mosińskim magistracie, Marianna Marciniak przepracowała 45 lat. 
W tym czasie, niejeden z mieszkańców właśnie z nią załatwiał tu sprawy 
meldunkowe lub inne, związane z ewidencją osób. Niejeden z mieszkańców, 
udających się w tych właśnie sprawach do urzędu w Mosinie, spotykał się też 
z jej uprzejmością, życzliwością i uśmiechem, którego nie szczędziła nikomu. 

Kochająca matka i babcia. Wspaniała koleżanka i sumienny pracownik. 
Oddana rodzinie i oddana pracy. Dobry Człowiek. Marianna kochała ludzi, 
kochała życie. Zarażała koleżanki i kolegów swoim optymizmem i poczu-
ciem humoru. Nikt z nas, nigdy, nie usłyszał od Niej złego słowa. Nigdy 
też się nie skarżyła, nawet gdy była już ciężko chora. Z chorobą walczyła 
niezwykle dzielnie...

Rzymski poeta Horacy, w jednej ze swych pieśni napisał: „Nie wszystek 
umrę, wiele ze mnie tu zostanie. Poza grobem”. Marianna Marciniak po-
zostanie z nami – w naszej pamięci, w naszych sercach.   

W imieniu koleżanek i kolegów, 
pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Joanna Nowaczyk

Ks. Prałat Konrad Kaczmarek (1928 – 2015)

4 maja 2015 r., w wieku 87 lat zmarł ks. pra-
łat Konrad Kaczmarek, duszpasterz zasłużony dla 
Ziemi Mosińskiej, proboszcz parafii pw. św. Mi-
kołaja w Mosinie. Ksiądz Prałat, zanim objął pro-
bostwo w naszym mieście, kierował parafią w Opa-
lenicy, Kościanie, Radomicku, Lubiniu. W latach 1973 – 1981 był proboszczem  
w Mosinie. Odchodząc na następne probostwo w Lesznie, pozostawił na Ziemi 
Mosińskiej swój ogromny dorobek i to nie tylko duszpasterski. Jego działalność miała 
także wymiar społeczny. Między innymi, reaktywował tu chór parafialny, tworząc 
przy kościele środowisko muzyczne. Liturgię kościelną, wzbogacał często śpiewem 
zespołów muzycznych, takich jak Nona, czy Topazy. Ks. Konrad Kaczmarek, był 
dobrym gospodarzem mosińskiej świątyni. Za czasów jego proboszczowania, prócz 
przeprowadzonych wielu prac remontowych, kościół wzbogacił się m.in. o: witraże, 
nowe ławki, nowe stacje drogi krzyżowej, żyrandole w nawie głównej, kaplicę cmentar-
ną, dom katechetyczny.  Ks. prałat był też autorem wielu publikacji, także dotyczących 

Mosiny, takich jak „Kronika parafii mosińskiej” i „Witraże  
w Kościele św. Mikołaja w Mosinie”. Za swoją działalność 
duszpasterską i społeczną, był wielokrotnie odznaczany, 
m.in. Odznaką „Przyjaciel Dzieci’’, Złotym medalem 
„Zasługi dla pożarnictwa‘’, ”Złotym Krzyżem Sybirak’’, 
Brązowym Krzyżem‘’ Armii Krajowej 1939-1945”.  Za 
zasługi dla Ziemi Mosińskiej, ks. Konrad Kaczmarek  
w roku 2007 został uhonorowany naszym najwyższym 
lokalnym wyróżnieniem „Medalem Rzeczypospolitej 
Mosińskiej”.  JN

Ze smutkiem 
przyjęliśmy 
wiadomość  
o śmierci

Ś†p

Marianny 
Marciniak

Pracownika  
Urzędu  

Miejskiego  
w Mosinie  
w latach 

1973-2015.

Wyrazy 
szczerego  

współczucia 
Rodzinie 
i Bliskim
składają

Burmistrz 
Gminy Mosina

Jerzy Ryś
z pracownikami 

Urzędu 
Miejskiego

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

w Mosinie 

Małgorzata  
Kaptur  

       z Radnymi 
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