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Otrzymaliśmy pozwolenie
na budowę pływalni
Gmina Mosina otrzymała pozwolenie na budowę krytego basenu. Pływalnia zlokalizowana będzie przy „Parku Strzelnica” w Mosinie, między ulicą Leszczyńską
a Strzelecką. Obecnie przygotowujemy się do przetargu na
wykonawcę tego zadania. Chcielibyśmy rozpocząć prace
jeszcze w tym roku.
W ramach pływalni zaprojektowane zostały dwa baseny: pływacki o głębokości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach
25 x 14 metrów z 6 torami, a także rekreacyjny – podzielony na dwie strefy, obydwie o wymiarach 12 x 6 metrów
i głębokości 0,8 – 1,1 metra, połączone dwoma przelotami
o szerokości ok. 3 metrów.
Jedna z dwóch stref basenu rekreacyjnego będzie mogła
służyć dzieciom do nauki pływania. W drugiej strefie przewidziano masażery, gejzery, przeciwprądy, leżankę rurową
z napowietrzaniem. Udogodnieniem, będzie możliwość
wejścia do basenu rekreacyjnego schodkami. W przestrzeni basenowej, zaprojektowana została jeszcze jedna część
– z przeznaczeniem na jakuzzi. Liczba ratowników jest regulowana i będzie odpowiednia dla ilości osób korzystających.
Oprócz basenów, w projekcie przewidziano zespół socjalny
z trzema szatniami: dla kobiet, dla mężczyzn i dla rodzin.
Każda z nich pomieści 60 osób. Powstanie również szatnia
dla osób niepełnosprawnych i dwie sauny suche, a także
winda na piętro obiektu. Na piętrze wyznaczona została część
obiektu na wynajem pod działalność związaną z rozwojem
kultury fizycznej lub zdrowotnej.
W tegorocznym budżecie Gminy Mosina, zarezerwowanych
zostało 550 000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych. Na
realizację inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy zapisano kwotę 13 600 000 zł.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Kadencja na finiszu
wyłączając burmistrzów oraz radnych Rady Miejskiej. W końcu
udało się także zrestrukturyzować szeregi Straży Miejskiej,
której los wydawał się już być przesądzonym.
Wzmocniliśmy także nasze jednostki OSP poprzez dotacje
finansowe na zakup sprzętu pożarniczego, samochodów dla
OSP Pecna i Żabinko szkoleń itd., wydatkując łącznie na te
cele ponad 2 mln złotych, Udzielono wsparcia OSP Pecna
w staraniach o wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego, co zostało osiągnięte. Wspólnie z innymi OSP
z terenu naszej gminy wspieraliśmy odbudowę jednostki OSP
Krajkowo, dzięki czemu, jednostka ta nie została rozwiązana, jak wcześniej zakładano. Gmina poparła wniosek tej
jednostki o zakup lekkiego samochodu gaśniczego na kolejny
rok budżetowy.
Jeśli mówimy o sukcesach to należy sobie zdawać sprawę
z tego, że nie ma sukcesów burmistrza w oderwaniu od Rady
Miejskiej. Burmistrz nie działa sam, działa wspólnie z Radą.
Kiedy popatrzymy na prace Rady Miejskiej, realizowane chociażby w ramach jej wyłącznych kompetencji zrozumiemy,
że Rada miała i ma duży wpływ na kierunki rozwoju Gminy,
dając burmistrzowi zgodę na ich realizację w praktyce.

To w taki razie zapytam, co uważa Pan za sukces władz samorządowych tej kadencji?

Z Burmistrzem Gminy Mosina Jerzym Rysiem rozmawiała

L JOANNA NOWACZYK
Podsumowując cztery lata zarządzania Gminą, jakie podjęte
działania i ich efekty uważa Pan za sukcesy swojej mijającej
kadencji?
Niełatwo jest mówić o sukcesach w okresie tak wielu zmian,
zapoczątkowanych zmianą rządu w listopadzie 2015 roku.
Za tą zmianą nastąpił cały szereg zmian w obszarze legislacyjnym, dotyczącym między innymi prawa budowlanego,
przepisów o gospodarce przestrzennej, ustawy o rewitalizacji,
ustawy krajobrazowej, ustawy prawo wodne, ustawy prawo
ochrony środowiska czy zmian dotyczących ustawy o systemie oświaty w Polsce. Wszystkie te zmiany w połączeniu
z realiami funkcjonowania Gminy na przełomie 2014 i 2015
roku, wpływały bardzo mocno na wprowadzanie koniecznych, głębokich zmian w koncepcji rozwoju Gminy Mosina
w bieżącej kadencji. Ich efektem były dobre decyzje, głównie
dotyczące inwestycji oświatowych oraz działania polegające
na dostosowaniu się do wymogów zmieniającego się systemu
oświaty. To także sukces polegający na zakończeniu bardzo
uciążliwej inwestycji związanej z przebudową linii kolejowej
E59 na odcinku Wrocław-Poznań i budową między innymi
wiaduktu kolejowego nad ulicą Śremską w Mosinie. Inwestycja
ta przez ponad trzy lata bardzo mocno angażowała pracowników kilku referatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie
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Za wspólny sukces władz samorządowych obecnej kadencji
niewątpliwie należy uznać bardzo spokojny przebieg współpracy na linii Burmistrz Rada Miejska. Praktycznie ponad trzy
lata kadencji cechowała współpraca pozbawiona wyraźnych
napięć i braku spójności. Podczas ponad 25 lat funkcjonowania samorządu w Mosinie nie udało się tak długo utrzymać
równowagi, jak w obecnej kadencji. Wiem, że oczekiwania
Rady w tej materii były dużo większe, mamy Radę nowocześniejszą niż te z poprzednich kadencji, zmierzającą w kierunku rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Myślę jednak,
że nasza spokojna współpraca przez tak długi okres czasu,
mimo wielu jeszcze oczekiwań Rady niespełnionych przez
Burmistrza, jest naszym wspólnym sukcesem.

Jakie priorytety zostały przyjęte w podjętych przez Państwa
działaniach?
Od początku kadencji staraliśmy się dostrzegać potrzeby
mieszkańców wsi. Wieś zawsze potrzebowała i nadal potrzebuje dofinansowania. Przez lata ten obszar Gminy był
istotnie pomijany przy podziale środków na zabezpieczenie
nawet tych drobnych potrzeb, nie wspominając o poważniejszych inwestycjach. Kolejne ważne działania dotyczyły
głównie inwestycji oświatowych, w tym świetlic wiejskich,
małej architektury, także inwestycji drogowych oraz tych
związanych z bezpieczeństwem i poprawą jakości życia.

Takim środkiem do zaspokojenia pewnej grupy potrzeb mieszkańców wsi był chyba Budżet Obywatelski?
Tak, Budżet Obywatelski miał się stać narzędziem wyrównywania ekonomicznych nierówności pomiędzy wsią i miastem.
Miał być także narzędziem do integrowania mieszkańców wsi
wokół jej istotnych problemów, poprzez udział w tworzenie
małych projektów inwestycyjnych, istotnych dla funkcjonowania społeczności wiejskiej. Liczyliśmy na to, że udział
mieszkańca we wspólnym zarządzaniu budżetem Gminy wy-
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zwoli i wzmocni w mieszkańcach postawy obywatelskie. Ta
forma dostępu małych społeczności do środków finansowych
miała dać szansę na zrealizowanie przedsięwzięć, których
wcześniej nie udawało się zrealizować. Budżet Obywatelski
miał wypełnić tę niszę. W ramach Budżetu Obywatelskiego
pojawiły się m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, zmodernizowano świetlice wiejskie, wykonano obiekty małej
architektury, uzupełniono brakujące oświetlenie itd. Podobnie
na obszarach miejskich, Budżet Obywatelski pozwolił na
realizację oczekiwań mieszkańców osiedli w zakresie drobnych, ale potrzebnych inwestycji.

A inne priorytety?
Na pewno rozbudowa i modernizacja infrastruktury
oświatowej – oświata to nasze „oczko w głowie”. Nad
tym tematem pochyliliśmy się już na początku kadencji.
Pewną wytyczną w tym zakresie były koncepcje rozbudowy szkół, przygotowane przez naszych poprzedników.
Z koncepcjami tymi zapoznaliśmy się na początku 2015
roku i w tym samym czasie podjęliśmy decyzję o konieczności przeobrażenia tych koncepcji w projekty z pozwoleniem na budowę dla szkół w Krosinku i Czapurach.
W tym samym czasie dopracowaliśmy projekt budowy
nowego budynku szkoły podstawowej w Krośnie. Rok
2015 i początek roku 2016, to głównie koncentrowanie się
na inwestycjach oświatowych. To także podjęcie decyzji
o konieczności budowy hali widowiskowo-sportowej oraz
rozpoczęcie starań nad przyspieszeniem tworzenia koncepcji pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje
to nie tylko tworzenie tzw. kubatury, ale także budowa
ulic, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych itd.

Stąd odważne, szybkie decyzje o rozpoczęciu dużych
inwestycji oświatowych?
Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu realizacji poszczególnych inwestycji oświatowych pomocna okazała
się wiedza naszych radnych. Decyzje o przystąpieniu do
rozbudowy szkoły w Krośnie, Krosinku czy Czapurach
okazały się na tyle szczęśliwe, że przygotowały nas do reformy oświaty, mimo że wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy,
iż zmiany w systemie oświatowym będą aż tak głębokie.
Przy okazji modernizacji infrastruktury oświatowej, trzeba
było wykonywać duży zakres prac remontowych istniejących obiektów. W ramach prac termomodernizacyjnych
budynku SP2 i SP1 konieczne było wykonanie prac remontowych, niezbędnych do pełnego zakończenia tych
inwestycji. Podobnie skomplikowanym był proces termomodernizacji Hali OSiR przy SP1. Każda z wymienionych
wcześniej inwestycji modernizacyjnych była okazją do
sięgania po nowoczesne technologie, gwarantujące pełniejszą funkcjonalność modernizowanych obiektów. Dbałość
o kulturę fizyczną u dzieci i młodzieży to konieczność
budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury
sportowej. Tak powstało boisko wielofunkcyjne przy SP1
oraz infrastruktura oświetleniowa na terenie Stadionu
OSiR. Chcieliśmy mieć u siebie boisko lekkoatletyczne, ale
okazuje się, że z powodów finansowych dzisiaj jeszcze tego
nie osiągniemy. Nie możemy zrobić wszystkiego, gdyż te
potrzeby przerastają nasze możliwości. Obecnie kończymy
budowę hali widowiskowo-sportowej, która już niebawem zostanie oddana do użytku organizacjom sportowym
i mieszkańcom. Hala początkowo była projektowana jako
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sala gimnastyczna dla szkoły w Krośnie, ale na pewnym
etapie tworzenia jej koncepcji padła propozycja, żeby był
to obiekt, który będzie jednocześnie halą widowiskową
i sportową. Ostatecznie taki projekt został wykonany
przeobrażając się dziś w gotowy obiekt.

Czy przeprowadzone w tej kadencji tak poważne inwestycje zaspokoją Pana zdaniem potrzeby oświatowe Gminy?
W przyszłym roku powinna definitywnie zakończyć się inwestycja związana z rozbudową szkoły w Czapurach. Przez
dofinansowanie tej inwestycji w pierwszym roku jej trwania znacznie ją przyspieszyliśmy. Czy zaspokoi to w pełni
potrzeby zaplecza oświatowego dla tego obszaru? Raczej
nie zważywszy, że powstaje nowe osiedle tzw. Poznańskie,
a tym samym pojawią się prawdopodobnie potrzeby budowy kolejnych budynków oświatowych, przedszkolnych i być
może żłobka. Już dzisiaj powinniśmy ocenić te potrzeby
na podstawie analiz demograficznych rozwijającego się,
nowego obszaru wsi Czapury. Szkoła w Krośnie, mimo
rozbudowy, też nie zabezpiecza wszystkich potrzeb wciąż
bardzo dynamicznie rozwijającego się sołectwa. Krosno
rozwija się niezwykle dynamicznie, co może stworzyć jeszcze dalszy wzrost potrzeb w zakresie inwestycji oświatowych. Częściowo te potrzeby miały być zabezpieczone przez
znaczącą rozbudowę szkoły podstawowej w Krosinku. Ta
szkoła potrzebuje jeszcze salę gimnastyczną, której budowa
będzie możliwa po uchwaleniu MPZP dla tego obszaru.

Zatem potrzeby w zakresie infrastruktury oświatowej będą
Pana zdaniem dalej rosły?
Jest to możliwe przy założeniu obecnego tempa rozwoju
budownictwa mieszkaniowego, które przyciąga nowych
mieszkańców z gmin ościennych, ale głównie z miasta
Poznań. Jestem przekonany, że nadchodzi taki moment
w rozwoju gminy, w którym należy uspokoić rozwój budownictwa mieszkaniowego po to, by móc ponownie dokonać
oceny tempa i kierunku rozwoju gminy i wynikających
z tego tempa potrzeb, także w dziedzinie inwestycji oświatowych. Wynik tej oceny będzie niezbędny do takiego
przegrupowania środków, by w efekcie uzyskać bardziej
zrównoważony rozwój gminy. Wyhamowanie tempa wzrostu dla mieszkaniówki z jednoczesnym wzrostem rozwoju
obszarów Aktywizacji Gospodarczej pozwoli na przeniesienie większych środków na budowę infrastruktury drogowej.

Mówiąc o środkach potrzebnych na realizację inwestycji,
na budowę hali widowiskowo-sportowej Gmina pozyskała
spore dofinansowanie - 2 i pół miliona złotych. W całej
jednak czteroletniej kadencji, do gminnej kasy ze środków
zewnętrznych wpłynęła znacznie poważniejsza suma – blisko
37 milionów złotych. To spore osiągnięcie, którym można
się chyba pochwalić?
Wychodziliśmy z założenia, że każda złotówka pozyskana
przez Gminę jest ważna. Udało się w tej kadencji pozyskać
naprawdę dużo dodatkowych środków zewnętrznych na
realizację naszych zadań.
Powstające obiekty są widoczne, można je dotknąć, a pieniędzy nie widać, a skądś trzeba je pozyskać. Ktoś, kto nie
zna konstruowania budżetu i konieczności zabezpieczania
kwot na dzisiejsze inwestycje, nie ma może takiej świadomości, że dochody Gminy to przede wszystkim wpływy z podatku PIT i podatku od prowadzonej działalności gospodarczej.
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A naszej Gminy nie można porównać z Tarnowem Podgórnym czy Swarzędzem, gdzie zlokalizowane są duże zakłady
pracy. My, także poprzez swoje położenie na terenach chronionych przyrodniczo, aspirujemy do bardziej spokojnego
życia i nie chcielibyśmy mieć tu zakładów produkcyjnych.
Chcemy, żeby nasz najbliższy krajobraz nie został w istotny
sposób przekształcony. W tym kierunku szły też nasze
decyzje już na samym początku kadencji, wycofania się
ze sprzedaży terenu nad Wartą, który wcześniej przeznaczony został w planie zagospodarowania przestrzennego
pod usługi i rekreację, w tym na pole golfowe.

Chyba największą bolączką mieszkańców są nasze drogi.
Co w tym zakresie udało się zrobić?
Na terenie Gminy Mosina jest zlokalizowanych około 230
kilometrów dróg. Z tego około 170 kilometrów to drogi nieutwardzone! Biorąc pod uwagę koszt budowy 1 kilometra
drogi z wymaganą infrastrukturą towarzyszącą, na dziś potrzebowalibyśmy około pół miliarda złotych na ich utwardzenie. Tego problemu nie da się rozwiązać jednorazowo, ale
systematycznie realizujemy to bardzo ważne zadanie. Dla
zobrazowania problemu powiem, że przeznaczając w budżecie
10 mln zł na budowę dróg w miejsce tych nieutwardzonych
potrzebujemy 50 lat na realizację tego zadania. Oczywiście
pod warunkiem, że w międzyczasie nie powstaną nowe, nieutwardzone drogi jako wynik kolejnych podziałów gruntów.
Obecnie na te zadania rocznie przeznaczamy nieco ponad
4 mln złotych... Ubolewam, że jednej rzeczy nie zrobiliśmy
w tej kadencji, nie utworzyliśmy harmonogramu utwardzenia
dróg. Takie prace zostały podjęte i się toczą, ale nie stworzyliśmy takiego dokumentu, a prace biegną zbyt wolno.
Prawdopodobnie dokument taki powstanie w połowie 2019
roku, taki jest stan zaawansowania prac nad harmonogramem.
Budujemy drogi rozwiązując tym samym lokalne problemy,
udrożniając obszary w mieście poprzez rozbudowę układów
komunikacyjnych. Na przykład rejon pomiędzy ul. Torową,
Leszczyńską a Strzelecką – przygotowujemy się do budowy
pływalni i tu istotne są rozwiązania drogowe. Dla tak dużej
inwestycji potrzebne są alternatywne drogi, które pozwolą
na uspokojenie ruchu na tym obszarze.

Jakie działania uważa Pan za priorytetowe do podjęcia przez
władze Gminy w następnej kadencji?
Na pewno sprawa rozwiązania problemów komunikacyjnych
Mosiny. Dwie drogi wojewódzkie i trzy powiatowe, krzyżują
się praktycznie w samym centrum, skutecznie korkując miasto. Niestety w przeszłości nie rozwiązano tego problemu,
nie zabezpieczono terenów niezbędnych pod kompleksowe
rozwiązania komunikacyjne. Nikt tego nie przewidział, żyjąc
trochę z dnia na dzień, nie zmuszani przez niezwykle mały
udział aut na naszych drogach, skupialiśmy się na innych,
ważniejszych w tamtym okresie czasu problemach, na przykład na kwestii budowy sieci wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej. Potrzeby te zostały rozwiązane na pewnym etapie
olbrzymim wysiłkiem społecznym i budżetu. To były bardzo odważne działania, jednak, jeśli chodzi o rozwiązania
komunikacyjne, zbyt daleko się nie posunęliśmy.
Były propozycje dotyczące tzw. Obwodnicy Wschodniej,
ale Gmina nie była i nie jest w stanie udźwignąć kosztów
budowy drogi wojewódzkiej klasy G. W przyszłości liczę na
to, że przy pomocy środków zewnętrznych i przy wsparciu
Marszałka Województwa Wielkopolskiego uda się zrealizo-
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wać tę inwestycję, która jest absolutnie niezbędna dla Gminy
i jej rozwoju, także gospodarczego.
Druga bardzo istotna obwodnica, to „Czerwonka”, która rodzi się w strasznych bólach. Projekt pierwszego etapu
budowy tej drogi został złożony w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu i po kolejnych uzupełnieniach i poprawkach
czeka na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Długotrwała budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Śremską
opóźniła bardzo istotnie przebudowę i remont ulicy Sowinieckiej. Gmina finalizuje ustalenia dotyczące podziału środków
i ustalenia harmonogramu dla realizacji tego zadania, które będzie realizowane w latach 2019 i 2020. Myśląc o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, przystąpiliśmy do
realizacji projektu „Park&Ride” – budowy zintegrowanych
parkingów na rzecz powrotu do komunikacji zbiorowej
w Mosinie, Drużynie i w Pecnej. Niestety nastąpiły opóźnienia
w jego realizacji, ze względu na zbyt wysokie oferty z którymi
spotkaliśmy się przy pierwszych przetargach. Wysokie oferty
w przetargach to problemy włodarzy wielu gmin i miast
w kraju. Gminy, które przystąpiły do projektów wcześniej,
dysponowały terenami pod ich realizację. Mosina długo zabiegała o uzyskanie dostępu do terenów będących własnością
PKP, na których miały być zlokalizowane przyszłe parkingi
typu Park&Ride. Dostęp do tych terenów był utrudniony
z powodu na realizowany projekt przebudowy linii kolejowej
E59 Wrocław – Poznań. Dysponujemy pięknymi terenami
po obydwu stronach Kanału Mosińskiego. Skomunikowanie
tych terenów przy udziale kładek pieszo-rowerowych czy
przepraw mostowych, dałoby szansę mieszańcom do pełniejszego ich wykorzystania. To także łatwiejszy dostęp do
obszarów handlowych czy terenów zielonych.

Jakich jeszcze problemów nie udało się rozwiązać władzy tej
kadencji, a co Pana zdaniem powinni podjąć przyszli włodarze?
Takich problemów jest bardzo dużo. Do rozwiązania pozostają także bardzo ważne problemy natury społecznej. To
między innymi trudny problem osób niepełnosprawnych,
nierozwiązany przez lata. Sprawa uruchomienia warsztatów
terapii zajęciowej. Myślałem, że będzie to stosunkowo proste
zadanie. Było kilka koncepcji obiektu, w końcu wybraliśmy
jedną. Gmina zakupiła grunty z istniejącymi budynkami
i przeznaczyła środki na wykonanie projektu adaptacyjnego. Jesteśmy coraz bliżej realizacji tak potrzebnej inwestycji,
a jednak czuję zawód, że przez cztery lata zrobiliśmy tylko
tyle. Potrzebujemy kwotę około 2 mln zł, by osiągnięcie celu
stało się realne. Mamy do wykonania olbrzymia pracę związaną z likwidacją barier architektonicznych w budynkach
użyteczności publicznej. Kolejna rzecz to problemy socjalne osób, nieposiadających własnych mieszkań, nie zawsze
z własnej winy - w tej sferze dużo jest do zrobienia. Zadanie
bardzo ważne, to moim zdaniem „przebudowa” struktury
Urzędu tak, by była ona bardziej kompatybilna z oczekiwaniami dzisiejszego społeczeństwa. Bazowaliśmy na strukturze
zastanej starając się nie zburzyć czegoś, co funkcjonowało.
Rozpoczęliśmy proces polegający na wyposażeniu urzędu
w technologie informatyczne, służące bieżącemu realizowaniu zadań jak i komunikowaniu się z mieszkańcami. Informatyzacja Urzędu, poprawa dostępności do urzędnika i do
kompleksowej informacji, to pilne zadania do zrealizowania
przez przyszłych włodarzy.
Dziękuję za rozmowę.
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Kadencja 2014-2018
Dochody i wydatki

2015
• Dochody wykonane – 88 869 879,83 zł, w tym: dochody
bieżące – 83 642 216, 76 zł i dochody majątkowe – 5 227 663,
07 zł (5,88% w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki wykonane – 87 170 511,52 zł, w tym: wydatki
bieżące – 72 287 960,73 zł i wydatki majątkowe – 14 882 550,
79 zł (17,07% w stosunku do wydatków ogółem).
2016
• Dochody – 116 119 559,15 zł, w tym: dochody bieżące
– 108 319 767,96 zł i dochody majątkowe – 7 799 791,17
(6,72 % w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki –106 140 041,39 zł, w tym: wydatki bieżące –
94 789 442,27 zł i wydatki majątkowe – 11 350 599,12 zł
(10, 69 % w stosunku do wydatków ogółem).
2017
• Dochody wykonane – 128 555 394,06 zł, w tym: dochody bieżące –122 044 929,85 zł i dochody majątkowe –
6 510 464,21 zł (5,06% w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki wykonane – 139 232 499,11 zł, w tym: wydatki bieżące –112 310 097,35 zł i wydatki majątkowe
– 26 922 401,76 zł (19,34% w stosunku do wydatków ogółem).
2018 Stan na 30.06.2018 r.
• Dochody wykonane – 70 432 793,85 zł, w tym: dochody bieżące – 68 283 122,34 zł i dochody majątkowe
– 2 149 671,51 zł (3,05% w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki wykonane – 62 501 390,35 zł, w tym: wydatki
bieżące – 57 578 283,65 zł i wydatki majątkowe –4 923 106,70
zł (7,88% w stosunku do wydatków ogółem).

Szkoła w Krosinku - dotacja: 3 999 490,47zł

Hala widowiskowo-sportowa w Krośnie - dotacja: 2 500 000 zł

Pozyskane środki
W latach 2015 - 2018 Gmina Mosina pozyskała ze środków
zewnętrznych

Zielone Sale dla szkół - dotacja: 74 064,00 zł

36 840 423,84 zł
Środki te pochodzą z programów:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
dofinansowano 6 projektów na kwotę 1 546 960, 27**
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej: dofinansowano 4 projekty na kwotę 248 872.08 zł;
udzielono 5 pożyczek na kwotę 2 795 443,02 zł umarzalnych
od 10 – 40% + 120 000,00 w 2017 r.
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: dofinansowano 1 projekt na kwotę 1 707 174, 40 zł**,
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013:
dofinansowano 2 projekty na kwotę 1 407 526,21 zł**
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007
– 2013: dofinansowano 1 projekt na kwotę 3 402 077,56 zł**,
• Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019: dofinansowano projekt na
kwotę 284 046,00 zł,
• Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowano projekt
na kwotę 2 500 000,00 zł,
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu – dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku w wysokości 10 762,50 zł,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna: dofinansowano
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projekt w wysokości 71 200 zł.
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
dofinansowano 2 projekty na łączną kwotę 2 373 922,99 zł
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020: dofinansowano 6 projektów na łączną kwotę:
17 566 450,81 zł,
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego:
dofinansowano 3 projekty na łączną kwotę 214 424,00 zł
• Program „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – VIII edycja
konkursu: dofinansowano 1 projekt na kwotę 30 000,00 zł.
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu: dofinansowano 1 projekt na kwotę 195
047,70 zł.
Obecnie w trakcie rozpatrywania są wnioski złożone przez
Gminę Mosina o dofinansowanie w kwocie 1 852 427,00 zł
**projekty zostały złożone przed 2015 r.
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Inwestycje
W latach 2015 – 2017 i w I półroczu 2018 r. wydatki inwestycyjne wyniosły

58 078 658, 37 zł
Sieć wodociągowa 3997 mb
• Mosina – rejon ul. Konopnickiej i Orzeszkowej, Dymaczewo
Nowe – rejon ul. Pogodnej, Daszewice – ul. Dolna, Czapury
– szkoła, Radzewice.
• 2018 r. - przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krótkiej, Spokojnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej 32 680 mb
• Ze środków Gminy – 1 189 mb: ul. Wierzbowa – Krosinko ul. Fredry, ul. Krótka, Zespół Szkół – Mosina, Szkoła
Podstawowa – Daszewice.
• Ze środków AQUANET-u – 30 615,13 mb: Daszewice całość,
,Krosinko I etap, Mosina rejon ul. Konopnickiej i Orzeszkowej
• Do końca roku planowane ogłoszenie przetargu na wodociąg
1678 mb i kanalizacji sanitarnej 1876 mb Krosinko, etap II.

Hala widowiskowo-sportowa w Krośnie

• PŁYWALNIA
Zatwierdzony został projekt i uzyskano decyzję Starosty
Poznańskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę krytego
basenu przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie.

Inwestycje oświatowe
• Rozbudowa SP w Krośnie – zakończono II etap, powstał budynek dydaktyczny, budowa hali widowiskowo-sportowej (w trakcie realizacji – prace wykończeniowe), SP Czapury – rozbudowa szkoły wraz
z salą gimnastyczną (w trakcie realizacji), SP Krosinko –
rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną – zakończono
I etap - wykonano budynek dydaktyczny, termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół w Mosinie; instalacja ogrzewania
w budynku Zespołu Szkół w Rogalinie; wymiana stolarki
okiennej w budynku Przedszkola nr 4 w Mosinie, wymiana okien (6 szt.) i drzwi aluminiowych w budynku Szkoły
Podstawowej w Czapurach, termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz hali OSiR w Mosinie, opracowanie dokumentacji technicznej – boisko lekkoatletyczne
przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie.

Projekt pływalni w Mosinie

Chodniki 5 601 mb
• ul. Łąkowa w Mosinie – 125 mb • ul. Ptasia Mosina – 230
mb • ul. Szeroka Mieczewo – 226 mb • ul. Różana Pecna – 171 mb • ul. Sosnowa Mosina/Krosno – 216 mb • ul.
Ludwikowska Krosinko – 618 mb • ul. Bankowa Wiórek –
325 mb • ul. Długa Radzewice – 298 mb • wieś Borkowice
– 305 mb • ul. Leśna w Krośnie – 180 mb • ul. Piaskowa
w Mosinie – 520 mb • ul. Dębowa w Czapurach III etap – 110
mb • droga do cmentarza w Krośnie – 108 mb • chodnik
przez wieś Żabinko – 1 320 mb • pobocze drogi gminnej
w Sowinkach I etap – 849 mb

Szkoła w Krośnie

Inwestycje kubaturowe
• Budowa hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Krasickiego w Mosinie – prace wykończeniowe,
oddanie do użytku do końca tego roku.
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Ulice 6 716 mb
• ul. Czereśniowa w Mosinie I etap – 143 mb • ul. Kozia
w Pecnej III etap – 381 mb • ul. Jesionowa i Dębowa w Mosinie – 88 i 222 mb • ul. Czereśniowa II etap – 133 mb • ul.
Prusa w Mosinie – 280 mb • ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego
w Mosinie – 950 mb • ul. Polna w Krośnie – 630 mb • ul.
Wodna w Mosinie – 600 mb , ul. Marcinkowskiego – 356
mb • ul. Ogrodowa – 238 mb • ul. Czereśniowa w Mosinie
III etap – 168 mb • ul. Polna w Krośnie – 206 mb • ul. Skryta
w Mosinie III etap – 476 mb • ul. Chopina w Mosinie II etap –
180 mb • ul. Torowa w Mosinie – 1 025 mb • ul. Czarnokurz
w Mosinie – 400 mb • ul. Reymonta w Mosinie – 240 mb
• Rozpoczną się roboty: budowa chodnika w ciągu ul. Agrestowej w Mosinie.
• Przygotowanie przetargów: budowa ul. Kasprowicza wraz
z odwodnieniem w Mosinie, budowa ul. Cisowej w Mosinie.
• 5 października 2018 r. – otwarcie ofert na budowę sygnalizacji świetlnej na przecięciu ul. Poznańskiej i Żurawinowej
w Czapurach.

ul. Ogrodowa w Mosinie

Kanalizacja deszczowa 3 071 mb
• w ul.: Torowej • Jesionowej • Cisowej • Dębowej • Ogrodowej • Marcinkowskiego • Czereśniowej • Polnej • Skrytej
• Chopina • Czarnokurz • Reymonta w Mosinie.

Sygnalizacje drogowe
• Sygnalizacja świetlna: na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej
i Krasickiego w Mosinie.

Oświetlenie drogowe 505 opraw i 3 latarnie
solarne
• Dymaczewo Nowe – rej. ul. Pogodnej • Daszewice – ul.
Piaskowa – Dolna, ul. Lipowa, Klonowa • Krosinko – rejon
Nad Potokiem, Cicha – II etap • Radzewice – ul. Konwaliowa, ul. Łąkowa (część z BOGM) • Dymaczewo Stare – ul.
Brzozowa I etap, ul. Sosnowa – II etap • Drużyna – odnoga
ul. Piaskowa, Cicha, rejon ul. Krańcowej poł. w Borkowicach,
ul. Choinkowa – I etap (część z BOGM) • Borkowice – ul.
Krańcowa, Wierzbowa • Rogalinek – ul. Kostrzewskiego •
Rogalin Osada • Czapury – ul. Poznańska 78 (boisko szkolne)
Krosno – ul. Boczna – II etap • Mosina - ul. Czwartaków
II i III etap, ul. Porazińskiej, ul. Krasickiego przy szkole,
ul. Kusocińskiego, Konopnickiej, Górskiego – III etap, ul.
Konopnickiej (boisko treningowe) – I etap, ul. Konopnic-
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kiej oświetlenie zewnętrzne drogi wewnętrznej i parkingu
(boisko sportowe) – etap II oraz placu manewrowego przy
budynku – etap III,, ul. Dąbrowskiej – III etap, ul. Chrobrego, Śmiałego – V etap, ul. Fredry (część z BOGM), Sowiniec – Sowiniecka II etap, Gruszkowa, Pożegowska II etap,
Promenada 2 od ul. Mostowej do ul. Niezłomnych (od str.
ul. Rzecznej) II etap, Gombrowicza, część ul. Boya Żeleńskiego, Schulza, Iwaszkiewicza, ul. Dąbrowskiej – etap III,
ul. Nizinna – etap I (plac zabaw), ul. Platanowa, ul. Norwida, ul. Niemcewicza, ul. Szkolna (boisko), przedłużenie ul.
Matejki, Obsta, Cedrowa – etap I, ul. Odnowiciela – etap II
• Krosno, ul. Polna • Sowinki-Baranówko • Mieczewo – ul.
Świerkowa, Modrzewiowa • Nowinki – ul. Rolna (BOGM)
• Wiórek – ul. Szkolna • Sasinowo – ul. Leśna • Pecna – ul.
Polna • Latarnie solarne (Fundusz Sołecki): Borkowice, ul.
Łubinowa (przystanek autobusowy) ul. Makowa-Chabrowa,
Radzewice, ul. Długa.

Inwestycje zrealizowane z funduszu
sołeckiego
Siłownie zewnętrzne – Krosno, Krosinko, DrużynaNowinki, Rogalinek, Rogalin, Radzewice, Pecna, Dymaczewo Stare, Żabinko, Dymaczewo Stare i Krajkowo
(w trakcie realizacji) • Sasinowo oprac. dokumentacji technicznej – na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej
w Sowinkach I etap, na wykonanie ogrzewania i zagospodarowanie pomieszczeń poddasza w budynku świetlicy wiejskiej
w Krajkowie • zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku oraz w Krośnie • doposażenie placu
zabaw w Mieczewie – zakup domku z liczydłami • zakup
kosiarki dla sołectwa Wiórek i Krajkowo • balustrada nad
kanałem w Baranówku I etap • zakup drewnianych ławek
dla sołectwa w Żabinku • projekt wyposażenia placu zabaw
w Żabinku • utwardzenie placu przed boiskiem sportowym
w Dymaczewie Starym • wykonanie zjazdu z ul. Mostowej
w ul. Krótką i prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej
w Rogalinku • zakup wiaty wypoczynkowej dla mieszkańców
Osiedla nr 2 w Mosinie • wykonanie zadaszenia i posadzki pod zadaszeniem w Wiórku • plac zabaw w Babkach •
latarnie solarne w Borkowicach ul. Łubinowa (przystanek
autobusowy), ul. Makowa-Chabrowa • latarnie solarne na ul.
Długiej w Radzewicach • doposażenie placu zabaw, ułożenie
kostki i garaż w Dymaczewie Nowym • wyposażenie placu
rekreacyjnego w Dymaczewie Starym • modernizacja świetlicy wiejskiej w Krosinku • wiata przy świetlicy w Krośnie
• urządzenie sportowe tyrolka w Mieczewie • projekt oświetlenia w Sowinkach • zjazd na ul. Śremską w Świątnikach •
podbudowa pod wiatę, zakup i rekonstrukcja balustrad nad
kanałem w Baranówku • przeniesienie i doposażenie placu
zabaw – Borkowice • ułożenie płytek podłogowych w świetlicy
w Czapurach • odprowadzenie wód deszczowych zbierających
się przed wejściem do świetlicy oraz rynny do nieużywanego
szamba, wykonanie szafy do przechowywania wyposażenia
Klubu Malucha, utwardzenie palcu przed świetlicą (częściowo ze środków BOGM) w Daszewicach • wymiana drzwi
w świetlicy wiejskiej w Krajkowie • wymiana i montaż drzwi
do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Krosinku • dokończenie
instalacji elektrycznej, remont i adaptacja świetlicy wiejskiej
w Mieczewie • okrawężnikowanie wjazdu ul. Kosynierów,
zakup ławostołów oraz wymiana części ogrodzenia na placu zabaw w Rogalinie • odwodnienie, rowy melioracyjne
i tłuczniowanie ul. Podleśna, osada, cyklinowanie i malo-
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Budżet Obywatelski Gminy Mosina

wanie sali gimnastycznej w Rogalinie • zakup 2 bramek do
piłki nożnej na boisko wiejskie, zakup kontenera WC w Rogalinku • remont świetlicy wiejskiej, zakup ławek na plac
zabaw w Świątnikach, zakup zestawów: stoły i ławy, oświetlenie terenu przy świetlicy w Wiórek • doposażenie świetlic
w Borkowicach i Dymaczewie Nowym • remont i modernizacja sanitariatów w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej •
zakup rozkładanego namiotu w Świątnikach • remont świetlicy wiejskiej w Wiórku • latarnia solarna, utwardzenie ul.
Piaskowej (częściowo z wydatków bieżących) w Radzewicach
• zakup kosiarki – Baranówko.

Inwestycje zrealizowane z Budżetu
Obywatelskiego
2017
Mosina: Osiedle nr 1 „Śródmieście” – remont chodnika
w ul. Poznańskiej • Osiedle nr 2 „Czarnokurz” – zagłębie
rekreacyjne „Nizinna Park” • Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy”
– rozbudowa placu zabaw, siłownia zewnętrzna • Osiedle nr 4
„Za Barwą” – chodnik w ul. Piaskowej • Osiedle nr 5 „Nowe
Krosno” – rozbudowa placu zabaw siłownia zewnętrzna •
Osiedle nr 6 „Za Moreną” – siłownia zewnętrzna, ławki,
kosze na śmieci, stojak na rowery • Osiedle nr 7 „Przy Jeziorze” – zabezpieczenie boiska sportowego • Wiórek: siłownia
zewnętrzna • Krosno – stacja naprawy rowerów; utwardzenie
terenu przy świetlicy wiejskiej • Rogalin – remont części drogi
gminnej, ul. Poznańska w Rogalinie wraz z chodnikiem i pętlą
autobusu szkolnego • Baranówko – balustrada na mostku •
Pecna – utwardzenie terenu przy przychodni w Pecnej, remont
częściowy elewacji budynku wielofunkcyjnego, dziecięcy
ogródek zdrowia • Świątniki – remont świetlicy wiejskiej
• Żabinko – remont świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej „teren w zieleni” • Rogalinek – „Oaza wiejska” • Borkowice – siłownia zewnętrzna •
Daszewice – plac zabaw i siłownia zewnętrzna • Radzewice
– zjazdy z ul. Ogrodowej, Wiśniowej i Podleśnej • Sasinowo
– utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników • Krajkowo – progi
zwalniające • Nowinki – oświetlenie ul. Rolnej • Krosinko
– termomodernizacja świetlicy wiejskiej • Babki – budowa
boiska sportowego • Mieczewo – boisko wielofunkcyjne.

2018
Zadania zrealizowane: Osiedle nr 6 „Za Moreną” – budowa
oświetlenia przejazdu przez tory w ciągu ul. Orzeszkowej Fredry oraz części ul. Fredry • Osiedle nr 7 „Przy Jeziorze”
– altana piknikowa przy ul. Jeziornej • Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna – wyposażenie boiska trawiastego, ogrodzenie •
Daszewice – poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonal-
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ności placu przy świetlicy wiejskiej w Daszewicach poprzez
utwardzenie części reprezentacyjnej • Krosinko, Ludwikowo
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku
- 2 (ściany 241 m2) • Krajkowo, Baranowo - budowa dwóch
progów zwalniających z gotowych elementów gumowych •
Pecna, Konstantynowo - termoizolacja tylnej i szczytowej
ściany plus wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym
w Pecnej, ul. Główna 50 • Krosno - miasteczko ruchu drogowego. Zadania w trakcie realizacji: Osiedle nr 1 „Śródmieście” – remont chodnika ul. Poznańska • Osiedle nr 2
„Czarnokurz” – plac zabaw „Sosnowy zakątek” • Osiedle nr
4 „Za Barwą” - Modernizacja placu zabaw przy ul. Skrajnej
• Osiedle nr 5 „Nowe Krosno” – wykonanie nawierzchni
placu zabaw • Baranówko – mostek wizytówka Baranówka
(etap II) • Drużyna, Nowinki – budowa oświetlenia ulicznego wg istniejącego projektu w Drużynie ul. Choinkowej •
Żabinko – dokończenie remontu świetlicy wiejskiej - druga
część budynku.
Zadania oczekujące na realizację: Osiedle nr 3 „Przy
Strzelnicy” – Psi park - wybieg dla psów (Oczekiwanie na
przekształcenie przeznaczenia gruntu) • Czapury – monitoring Sołectwa Czapury • Mieczewo – rewitalizacja świetlicy
wiejskiej w Mieczewie • Radzewice – budowa oświetlenia
na ul. Łąkowej • Rogalin – doposażenie placów zabaw przy
ul. Szkolnej i ul. Nowej w Rogalinie w altany • Sasinowo ustawienie siłowni zewnętrznej • Sowinki - budowa chodnika,
• Świątniki – utwardzenie wjazdu.

Zarządzanie mieniem komunalnym
Powstała sieć komunikacji gminnej:
Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (691); Mosina –
Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (692);
Mosina – Krajkowo (693); Mosina – Rogalinek – Sasinowo
– Wiórek (698); Mosina – Sasinowo – Radzewice – Mieczewo – Kórnik (699). Uruchomiona została linia komunikacji
zstępczej Mosina Dworzec PKP – ul. Krosińska/Śremska na
czas zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej. Gmina
dofinansowała kursy nocne z Poznania do Mosiny w weekendy. Powstały nowe przystanki autobusowe: ul. Piaskowa
w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, w Baranowie,
w Świątnikach.
• Uruchomiono nową linię komunikacyjną Mosina – Krosno
– Nowe Krosno – Mosina.
• Wprowadzono regulamin Targowiska Miejskiego w Mosinie.
• W ramach utrzymania gminnych dróg: wykonano 5 zjazdów
(z ul. Nadleśnej i Zielonej w Krośnie, ul. Makuszyńskiego
w Mosinie, z ul. Promienistej w Daszewicach, przy świetlicy
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w Żabinku, ul. Strzeleckiej na ul. Wyczółkowskiego w Mosinie), przebudowano zjazdy na ul. Krosińską, Podgórną,
Kwiatową, Sosnową, Wybickiego i Słoneczną; wykonano
progi zwalniające wyspowe na ul. Piotrowskiej i Szkolnej w
Daszewicach i na ul. Podgórnej w Rogalinku, na ul. Jodłowej
w Czapurach; wprowadzono nową organizację ruchu na ul.
Bocznej i Tylnej w Krośnie, wybudowano drogę tymczasową
– ul. Lema w Mosinie, odnowiono oznakowanie poziome, dokonano remontów nawierzchni bitumicznych oraz fragmentu
chodnika na ul. Wawrzyniaka w Mosinie, remont chodnika
na ul. Poznańskiej w Mosinie, na ul. Topolowej w Mosnie,
wykonano peron przystankowy w Nowinkach, chodnik na
mostku w Baranówku, utwardzono ul. Krętą w Czapurach,
• Zamontowano 54 ławki, 232 kosze na śmieci, 73 kosze na
psie odchody, 52 stojaki do rowerów.
• Wykonano remonty mieszkań komunalnych będących
własnością gminy, a także prace remontowe w świetlicach
wiejskich w: Czapurach, Świątnikach, Krajkowie, Krosinku,
Krośnie, Mieczewie, Wiórku.

Gospodarka gruntami
• Gmina Mosina dokonała zbycia 68 nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym na łączną kwotę 10,9
miliona złotych, o łącznej powierzchni ponad 3 hektarów.
• Za kwotę 3,8 miliona złotych nabyła nieruchomości
o obszarze prawie 10 hektarów, z przeznaczeniem głównie
na cele drogowe (w trybie: nabycia umową kupna-sprzedaży,
nabycia z mocy prawa za odszkodowaniem, w drodze tzw.
Specustawy, odpłatnego rozwiązania umowy użytkowania
wieczystego). Do kwoty tej wlicza się dwie raty za nieruchomość drogową nabytą w roku 2014 r.
• W trybie wywłaszczenia nieruchomości nabyto dwie działki
gruntu na cele drogowe za odszkodowaniem w kwocie 20
tys. złotych.
• Gmina uregulowała stan prawny gruntów o powierzchni
prawie 147,5 hektarów (głównie nieruchomości drogowych,
częściowo gruntów rolnych), które nieodpłatnie przeszły
z mocy prawa na jej własność (grunty stanowiły własność
Skarbu Państwa i przekazywane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Ochrona środowiska
• W roku 2015 – 2018 Gmina uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 310 290,00 zł.
• W roku 2015 – 2018 zakupiono i nasadzono:

531 drzew liściastych, 124 drzewa iglaste,
1613 krzewów liściastych, 70 drzew owocowych,
2817 krzewów iglastych, 1250 m2 trawnika

Planowanie przestrzeni
W kadencji 2014 – 2018 uchwalonych zostało 8 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia uchwalonych, obowiązujących planów wynosi
913,94 ha. 810,14 ha to obszar planów dla nowych terenów,
nieobjętych wcześniej mpzp, z czego 777,48 ha to ochrona
gruntów rolnych i leśnych (Mieczewo i Sasinowo – Babki –
Rogalinek).
W procedowaniu znajduje się obecnie 18 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

wraz z nawodnieniem na pl. 20 Października w Mosinie.
Nasadzenia prowadzone były w ramach rekompensaty ubytku
zieleni w środowisku z tytułu uzyskanych decyzji Starosty
Poznańskiego na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Mosina, także do wykonania
zagospodarowania terenów zieleni miejskiej: • skweru przy
wejściu głównym do Mosińskiego Ośrodka Kultury • skweru
przy zbiegu ul. Piotr Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej
w Mosinie • pasa zieleni na ul. Nektarowej w Krośnie •
skarpy z wieżą widokową na Gliniankach • skweru przy ul.
Topolowej/Czarneckiego; ul. Dworcowej i Kolejowej, Targowej i Czereśniowej, Targowej i Wiatrowej w Mosinie • Polnej
i Strzeleckiej w Krośnie • zagospodarowania terenów zieleni na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy w Mosinie:
pl. 20 Października, ul. Gałczyńskiego, ul. Marcinkowskiego,

NASADZENIA I SKWERY
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skwer u zbiegu ul. Kasprowicza i Leszczyńskiej, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, ul. Jasna, ul. Krasickiego, pożegowskie
Glinianki, a także na terenach wiejskich: ul. Poznańska
w Rogalinie • teren klubu sportowego w Wiórku, teren przy
budynku wielofunkcyjnym w Pecnej • ul. Nektarowa i ul.
Piaskowa w Krośnie • teren przy placu zabaw w Mieczewie.
• Wykonane zostały koncepcje zagospodarowania terenu
rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego
w rejonie ul. Wagnera, a także Parku Gminnego „Strzelnica.
• Rozpoczęło działalność Schronisko dla Zwierząt w Skałowie i w związku z tym współpraca w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnym z terenu gminy Mosina.
• Realizowany był program usuwania azbestu, a także kontrole zagospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina.
• W roku 2018 Gmina uzyskała dofinansowanie na usuwanie
i nasadzanie drzew i krzewów z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
• Gmina podejmowała liczne działania w zakresie zmniejszenia niskiej emisji do atmosfery, m.in.
w roku 2018 uruchomiony został program
dofinansowania do wymiany pieców węglowych
na proekologiczne systemy grzewcze.

Aktywizacja mieszkańców
W formach aktywizacji zawodowej w Gminnym Centrum
Informacji uczestniczyło łącznie:

ok. 5 000 osób
• pośrednictwo pracy: zgłoszono ok. 1109 ofert pracy przez
pracodawców z terenu gminy Mosina i okolic • dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – uczestniczyło
ok. 400 bezrobotnych mieszkańców • dyżury Zakładu Usług
Społecznych z Poznania – uczestniczyło ok. 550 mieszkańców
• dyżury doradcy podatkowego – uczestniczyło ok. 65 osób
rozpoczynających działalność gospodarczą • doradztwo zawodowe dla młodzieży – skorzystało ok. 350 osób • dyżury
pracowników I Urzędu Skarbowego z Poznania - skorzystało
ok. 600 osób • w seminariach dla przedsiębiorców – udział
wzięło ok. 200 osób • Targi Edukacji i Pracy – uczestniczyło
ok. 2000 osób • Festyn Organizacji Pozarządowych – udział
wzięło ok. 73 organizacje • różne szkolenia, w tym zawodowe,
dla bezrobotnych – skorzystało ok. 600 osób • spotkania
w sprawie pozyskania środków UE – skorzystało ponad 100
osób • seminaria dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
wraz z zajęciami warsztatowymi – udział wzięło udział łącznie
ok. 150 osób, • warsztaty „Pierwsza pomoc w praktyce” –
udział wzięło ok. 250 osób • warsztaty samoobrony – udział
wzięło ok. 200 osób • sezonowy Punkt Informacji Turystycznej
w Muzeum Pałacu w Rogalinie odwiedziło ok. 62 700 tu-
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rystów • Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe
w Świątnikach i Centrum Kształcenia w nowinkach odwiedziło ok. 13 tys. osób.

Wspieranie profilaktyKI zdrowIA
Z profilaktycznych programów zdrowotnych prowadzonych
na terenie Gminy Mosina przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w latach 2015 – 2018* skorzystało

4 704 mieszkańców
• badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat
(3 programy) – 2238 osób • profilaktyka raka gruczołu krokowego u mężczyzn od 50 roku życia (PSA) – 328 osób •
profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób jelita grubego
(badanie na obecność krwi utajonej) kobiety i mężczyźni od
50 roku życia – 304 zbadanych osób, 255 uczestników pogadanki • profilaktyka raka szyjki macicy (HPV) u dziewcząt
z rocznika 2001 oraz 2000 (które nie skorzystały w roku
poprzednim) oraz 2002 – 188 dziewczynek • profilaktyka
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, urodzonych w latach
2007-2013 oraz 2008-2014 – 184 dzieci zaszczepionych •
badania profilaktyczne w ramach „Białej Niedzieli” „Wielkopolska Onkologia” – 156 osób (program realizowany tylko
w 2015 r.) • badania profilaktyczne w ramach „Białej Soboty” – 418 osób (program realizowany w latach 2015 – 2016
• profilaktyka szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
od 55 roku życia – 288 osób • profilaktyka wczesnego wykrywania raka płuc dla mieszkańców od 55 do 70 lat – 30
osób (program realizowany tylko w roku 2015) • profilaktyka schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego – 273 osób • profilaktyczne
badanie densymetryczne (2018) – 42 osoby.
* pierwsze półrocze 2018

Wspieranie NGO
W ramach konkursów realizowanych dla zadań z zakresu
pożytku publicznego Gmina Mosina dofinansowała działalność 43 organizacji i stowarzyszeń w roku 2015, 40 organizacji
i stowarzyszeń w roku 2016 i 25 organizacji i stowarzyszeń
w roku 2017 w łącznej kwocie:

819 426 zł
Dofinansowane zostały zadania z zakresu: pomocy społecznej,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży, wypoczynku
dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej, rozwoju sportu.

RADA MIEJSKA

mosina.pl

FESTIWAL MUZYKI PASYJNE		
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15.SIERPNIA W MOSINIE

170- LECIE RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

Nowe wydarzenia
Opócz wielu cyklicznych, odbywających się od wielu lat
imprez kulturalnych i sportowych, zainicjowane zostały
nowe wydarzenia:
• od roku 2015 – Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie,
• cykliczna impreza plenerowa 15. sierpnia w Mosinie z okazji
Święta Wojska Polskiego,
• od roku 2016 – bezpłatna akcja znakowania grobów powstańców wielkopolskich, mieszkańców Gminy Mosina,
w ramach której oznakowano dotąd 91 grobów powstanców,
• w roku 2018 – obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej pod Paronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypsopolitej Polskiej oraz rekonstrukcja historyczna
proklamacji na rynku w Mosinie.

ZNAKOWANIE GROBÓW POWSTAŃCÓW		

Ważne decyzje
• Burmistrz wycofał się z planowanej w poprzedniej kadencji
sprzedaży gminnej działki 2/2 obręb Baranowo o pow. 40
ha, położonej na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody
Mosina – Krajkowo. Decyzję tę podyktowała świadomość
wagi ochrony ujęcia o wody, a także chęć zachowania
w interesie społecznym naturalnego charakteru tego miejsca.
• Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchyliła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury,
a także dal terenów części wsi Rogalinek. Projekty tych planów
wywołały wcześniej społeczne kontrowersje.
• W Urzędzie Miejskim w Mosinie przeprowadzona została
reorganizacja.
• Burmistrz zorganizował społeczną debatę w udziałem mieszkańców na temat możliwości rozwojowych Gminy Mosina.
• Na rok 2016 Rada Miejska przychylając się do propozycji
Burmistrza obniżyła podatek od środków transportowych,
a także od budynków pod działalność gospodarczą, w ramach wspierania rozwoju lokalnych firm oraz zachęty dla
inwestorów zewnętrznych. Podatki w roku 2017 pozostały
bez zmian.
• Utworzona została sieć komunikacji gminnej. Niemal wszystkie miejscowości Gminy Mosina uzyskały połączenie z Mosiną.
• W roku 2016 po raz pierwszy w historii Gminy zafunkcjonował Budżet Obywatelski. Odbyło się głosowanie na
zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
do realizacji w bieżącym roku.
• Gmina podjęła starania o uzyskanie rekompensaty finansowej z tytułu funkcjonowania na terenie gminy Mosina
strefy ochrony ujęcia wody. Trwają w tej sprawie rozmowy.
• Burmistrz aktywnie uczestniczył w proteście przeciwko
„Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin” grożącej możliwością powstania kopalni węgla brunatnego także na terenie
naszej gminy.
• Gmina Mosina wystąpiła ze Związku Międzygminnego
SELEKT. Burmistrz powierzył zadanie obsługi systemu zagospodarowania odpadów spółce gminnej.
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• Decyzja o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Czapurach,
• Decyzja o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Krosinku
z realizacją w czasie 8 miesięcy – dofinasowanie z UE,
przystąpienie do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,
• Uzyskanie pozwolenia na budowę pływalni.
Oprac: Joanna Nowaczyk

28 października
godz.: 14.00

„Chwile zadumy”
przy grobach pomordowanych
w czasie II wojny światowej
Miejsce uroczystości:
las między Nowinkami, a Żabinkiem
Zaprasza Zarząd Osiedla nr 5
„Nowe Krosno”
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VII kadencja Rady Miejskiej w Mosinie
– podsumowanie
Jakie ważne zadania Pani zdaniem w zakresie uchwałodawczym stoją przed nową Radą?
Myślę, że przedmiot uchwał jest w każdej kadencji podobny – rada uchwala budżet i zmiany do niego, uchwala
regulaminy i programy, strategie i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, rozpatruje skargi. To się
nie zmieni. Nowością natomiast będzie podjęcie uchwały,
w której rada określi szczegółowe wymogi dotyczące raportu
o stanie gminy.
Od przyszłego roku burmistrz będzie musiał, oprócz sprawozdania z wykonania budżetu kończącego się udzieleniem przez radę absolutorium, opracować raport o stanie
gminy. Ma to być podsumowanie działalności burmistrza
w roku poprzednim, w szczególności realizacji programów
i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Nad tym
raportem odbywać się będzie na sesji absolutoryjnej debata
z udziałem radnych i mieszkańców.

W tej kadencji, w pracy Rady wprowadzona została innowacja technologiczna - elektroniczny system głosowania.
Z perspektywy radnej poprzedniej kadencji i Przewodniczącej
Rady obecnej kadencji, jakie korzyści przyniosła ta zmiana
dla samych radnych, ale także dla mieszkańców?

Z Małgorzatą Kaptur, Przewodniczącą Rady Miejskiej kadencji
2014 – 2018 rozmawia

L JOANNA NOWACZYK
16 listopada kończy się obecna kadencja Rady Miejskiej w Mosinie. Efekt jej pracy obrazuje m.in. ilość
podjętych uchwał i złożonych wniosków. Jakie Pani
zdaniem najważniejsze decyzje podjęła ta Rada jako
organ uchwałodawczy w ciągu ostatnich czterech lat?
Rada Miejska w Mosinie w obecnej kadencji podjęła na
73 sesjach aż 882 uchwały. Najtrudniejszą i najbardziej
brzemienną w skutki decyzją była uchwała o wyjściu
Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Była to decyzja
podjęta w pośpiechu. Burmistrz nie przedstawił Radzie
wyliczeń i analiz, ale czas naglił, więc radni oparli się na
zapewnieniach, że Gmina zrobi to lepiej, taniej i poparli
ten pomysł. W ciągu dwóch lat trzeba było dołożyć ok.
5 mln zł do gospodarki odpadami. Ważnymi uchwałami
są również te, które dotyczą budżetu. Tu Rada decyduje
o przeznaczeniu środków publicznych, m.in. o inwestycjach. Trudne są dla mnie zawsze uchwały dotyczące emisji
obligacji. Warto dodać, że w tej kadencji gmina zaciągnęła
zobowiązania emitując obligacje w wysokości 30 mln zł.
Na pracę Rady w tej kadencji położyły się cieniem skargi
kierowane przez jednego z mieszkańców. Ok. 200 uchwał
było związane z ich rozstrzyganiem. To było dla Rady
duże obciążenie.

14

Wykorzystanie w pracy Rady oprogramowania eSesja
uważam za bardzo ważną zmianę i swój osobisty sukces.
Nie wszyscy radni byli entuzjastami tego rozwiązania, ale
myślę, że dziś wszyscy są z niego zadowoleni. Żyjemy w dobie
Internetu i nie wyobrażam sobie, żeby radny nie potrafił
z niego w swojej pracy korzystać. Całkowicie zrezygnowaliśmy z drukowania materiałów dla radnych – to oszczędza
czas urzędników obsługujących Radę i ogranicza wydatki
na papier i tonery. Obecni na sesji większość informacji
widzą na ekranie. Wszystkie głosowania są automatycznie
zapisywane. Najważniejsze jest to, że każdy mieszkaniec
ma taki sam dostęp do wszystkich materiałów jak radny. Wystarczy wejść na stronę mosina.esesja.pl, do czego
zachęcam. Od przyszłej kadencji sesje będą nagrywane,
a filmowe relacje z nich będą dostępne na żywo w Internecie.
To wymóg ustawowy - dzięki eSesji byliśmy do tej zmiany
przygotowani wcześniej. Musieliśmy tylko na sali obrad
zamontować kamery.

W nowym Statucie Gminy Mosina, obecna Rada dokonała
zmian w organizacji pracy Rady – zmniejszona została ilość
komisji stałych, tzw. komisji branżowych. Jakie korzyści Pani
zdaniem, przynieść może taka zmiana dla pracy Rady?
Ogromnie się cieszę, że udało się nam uchwalić na ostatniej sesji nowy Statut Gminy Mosina. Nowa rada będzie
miała dzięki temu łatwiejszy start. Zapisaliśmy w Statucie wszystkie zmiany wynikające ze zmiany ustaw. Teraz
wszystkie głosowania będą imienne. Każdy zainteresowany
w dowolnym czasie znajdzie wyniki głosowań poszczególnych
radnych w Internecie. Duża zmiana dotyczy też komisji. Do
tej pory było ich aż 8. Teraz oprócz obowiązkowej Komisji
Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będą jeszcze
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Ustawodawca narzucił obowiązek powoływania nowej komisji do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Czy taka
komisja jest potrzebna?
W Mosinie taka komisja bardzo się przyda. Duża ilość
skarg powodowała, że Komisja Rewizyjna, która się nimi
musiała zająć w pierwszej kolejności, miała mało czasu na
prowadzenie kontroli funkcjonowania Urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy, a to jest przecież jej główne zadanie.
Rozdzielenie tych dwóch obszarów jest moim zdaniem potrzebne, jednak poważnie się obawiam, czy w nowej radzie
znajdą się radni chętni do pracy w tych komisjach. Radni
w tej kadencji niechętnie podejmowali się zadań kontrolnych. Większość radnych woli być ogniwem pośrednim
między mieszkańcami i burmistrzem i składać wnioski,
a przecież kontrolowanie burmistrza to jedno z zadań rady.
Tu chciałabym podkreślić, że radni obecnej kadencji złożyli
aż 1315 wniosków. Ponad połowa tej liczby to wnioski
4 radnych: Dominika Michalaka, Jolanty Szymczak, Łukasza
Kasprowicza i moje.

Jak ocenia Pani swoją współpracę, jako Przewodniczącej
Rady, z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie?
Jestem zadowolona ze współpracy z radnymi. Mimo różnicy zdań w wielu sprawach radnym udało się zachować do
siebie życzliwy stosunek. Dzięki eSesji czas wypowiedzi był
odmierzany i widoczny na ekranie dla osoby zabierającej
głos, co dyscyplinowało radnych. Odbieranie głosu było
więc całkiem wyjątkowym zdarzeniem. Starałam się być
obiektywna i wszystkich traktować tak samo. Dziękuję za
współpracę wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej p. Marii
Witkowskiej. Dziękuję radnym za merytoryczną dyskusję
i unikanie ataków personalnych. Szczególnie chciałabym
podziękować radnym Małgorzacie Rajkowskiej i Marianowi Jabłońskiemu, którzy postanowili zakończyć pracę
w samorządzie naszej gminy. Pozostali radni (19 osób) będą
się ubiegać ponownie o zaufanie i głosy wyborców. Życzę
im powodzenia.			
				Dziękuję za rozmowę

Sprawozdanie
z pracy Rady
Miejskiej w Mosinie
w kadencji
2014-2018
(do 1 września 2018 r.)
Rada Miejska w Mosinie pracując w kadencji 2014-2018
pod moim przewodnictwem i mojej zastępczyni radnej Marii
Witkowskiej, odbyła 73 sesje (do 1 września 2018 r.), w tym
15 nadzwyczajnych i 8 uroczystych. Podjęła podczas nich 882
uchwały, z których 3 zostały unieważnione w całości przez
Wojewodę Wielkopolskiego, 3 w całości oraz 8 w części przez
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
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W przypadku jednej z uchwał Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej wskazało, że uchwała ta została podjęta
z naruszeniem przepisów powołanych w uzasadnieniu oraz z naruszeniem zasady spójności. Rada
Miejska w Mosinie przyjęła również 4 stanowiska
(w sprawie konieczności remontu – przebudowy drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku Mosina-Kórnik;
w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie;
w sprawie opublikowanego przez Ministra Środowiska projektu „BiałejKsięgi Ochrony Złóż Kopalin” oraz w sprawie
poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa, Rady Gminy Dobrzeń
Wielki, Rady Gminy Komprachcice oraz Rady Miejskiej
w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów
o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części
dotyczącej zmiany granic wyżej wymienionych gmin)
i 2 apele (w sprawie uchylenia obowiązku organizowania
przetargu na odbiór odpadów komunalnych w sytuacji, gdy
gmina posiada własny zakład komunalny oraz w sprawie
sztandaru dla Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami
Powietrznymi), a także 9 obwieszczeń w sprawie ogłoszenia
tekstów jednolitych statutów szkół w Gminie Mosina.
W ramach Rady Miejskiej w Mosinie w kadencji 2014-2018
pracowało 8 komisji stałych:
9-osobowa Komisja Budżetu i Finansów z przewodniczącą
Wiesławą Manią, 8-osobowa Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa z przewodniczącym Waldemarem Wiązkiem
(od marca do listopada 2017 r. komisja liczyła 7 osób),
7-osobowa Komisja Edukacji, Kultury i Sportu z przewodniczącym Romanem Kolankiewiczem, 9-osobowa Komisja
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
z przewodniczącym Tomaszem Łukowiakiem (od grudnia
2014 r. do marca 2017 r. komisja liczyła 8 osób), 6-osobowa Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
z przewodniczącym Ryszardem Rybickim, 4-osobowa
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
z przewodniczącym Dominikiem Michalakiem, 5-osobowa Komisja Rewizyjna z przewodniczącym Michałem
Kleiberem, 4-osobowa Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z przewodniczącą Jolantą Szymczak (od
grudnia 2014 r. do marca 2017 r. komisja liczyła 5 osób)
oraz jedna komisja doraźna: 4-osobowa Komisja Statutowa
z przewodniczącym Marianem Jabłońskim (od lutego 2016
r. do marca 2017 r. komisja liczyła 5 osób).
W okresie sprawozdawczym Komisja Budżetu i Finansów odbyła 69 posiedzeń; Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa – 62 posiedzenia; Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu – 48 posiedzeń; Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego – 59 posiedzeń; Komisja
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa – 49 posiedzeń;
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej –
45 posiedzeń; Komisja Rewizyjna – 50 posiedzeń; Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – 41 posiedzeń
i Komisja Statutowa – 22 posiedzenia.
W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej w Mosinie funkcjonował jeden klub radnych, a od 29 listopada 2017 roku
– 2 kluby radnych: 4-osobowy „Klub Praworządna Gmina”
z przewodniczącą Marią Witkowską oraz 6-osobowy Klub
Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” z przewodniczącym Andrzejem Raźnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
Małgorzata Kaptur
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Komisje Rady
– podsumowanie
pracy
Komisja Budżetu i Finansów
Wiesława Mania – przewodnicząca, Marian Jabłoński
- zastępca przewodniczącej, Małgorzata Kaptur, Tomasz
Łukowiak, Dominik Michalak, Małgorzata Rajkowska,
Ryszard Rybicki, Czesław Tomczak, Maria Witkowska.
Przewodnicząca Komisji Wiesława Mania:
Ta kadencja to liczne wyzwania. Rozpoczęła się od uzyskania
środków unijnych za budowę ulicy Strzeleckiej. To na Komisji
Budżetu i Finansów spoczywa obowiązek spinania większości
zadań realizowanych przez Gminę. Uchwały mające aspekt
finansowy opiniowane były przez naszą komisję. Podejmując
analizę finansową inwestycji w Gminie i możliwości pozyskania
dofinasowań zewnętrznych, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do dużych inwestycji. Powstał projekt budowy pływalni,
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liczymy, że uda się pozyskać na tę inwestycję dofinansowanie
zewnętrzne. Kończy się budowa oczekiwanej hali sportowej na
ulicy Krasickiego, na którą udało się otrzymać dofinansowanie. W grudniu 2016 przystąpiliśmy do budowy – rozbudowy
szkoły w Krosinku, również z dofinansowaniem. Trwa także
rozbudowa szkoły w Czapurach. Udało się uruchomić Budżet
Obywatelski. Nawiązaliśmy dobrą współpracę z Radnymi Powiatu Poznańskiego. Mimo niepodnoszenia podatków lokalnych,
a nawet obniżenia w przypadku środków transportu, niestety
nie udało nam się pozyskać zbyt wielu nowych inwestorów.
Mamy jedne z najniższych podatków lokalnych i liczę, że to
zaprocentuje w kolejnych latach. Problemem jest na pewno
brak rozwiązań komunikacyjnych w samej Mosinie, ale zapewniam, że prace są już na ukończeniu i widać już światło
w tunelu. Zmierzyliśmy się z kosztami reformy oświaty. Wiele problemów finansowych przyszło nam omawiać w związku z gospodarką odpadami, to niewątpliwie duży problem.
W tej kadencji Rady wiele środków finansowych zasiliło nasze Ochotnicze Straże Pożarne. Staraliśmy się działać bardzo
rozważnie, ale i perspektywicznie.
Komisja obradowała na 71 posiedzeniach. Dziękuję wszystkim
za współpracę.
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WYBORY
SAMORZĄDOWE
Okręg Nr 1
Czapury, Babki, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek, Daszewice, Rogalinek, Sasinowo, Rogalin, Świątniki, Mieczewo,
Radzewice.

Okręg Nr 2
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo Nowe, Nowinki, Konstantynowo, Pecna, Dymaczewo Stare, Jeziory,
Krosinko, Ludwikowo, Krosno.

Okręg Nr 3
Mosina: Osiedle Nr 3 „Przy Strzelnicy”, tj. ulice: Adama Asnyka, Akacjowa, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera,
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Głogowa, Grabowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Józefa
Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Katarzyny
Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa (od ulicy Śremskiej do ulicy
Leszczyńskiej), Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska, Łazienna, Mieszka I, Ogrodowa,
Olchowa, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, Strzałowa, Strzelecka, Torowa, Wierzbowa, Władysława
Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej; Osiedle Nr 5 „Nowe Krosno”, tj. Ulice:
Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta); Osiedle Nr 6 „Za Moreną”, tj. ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ulicy Mickiewicza do ulicy Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od
ulicy Krotowskiego do ulicy Orzeszkowej), Krotowskiego (od ulicy Mostowej do ulicy Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza,
Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa,
Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ulicy Krotowskiego do ulicy
Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Niepodległości, Glinki, Cegielniana; Osiedle Nr 7 „Nad Jeziorem”, tj. ulice:
Alfreda Szklarskiego, Aliny I Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej,
Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ulicy Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa,
Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara.

Okręg Nr 4
Baranowo, Baranówko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Bogulin, Żabinko, Mosina: Osiedle Nr 1 „Śródmieście”, tj. ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ulicy Słowackiego do ulicy Szosa Poznańska), Kolejowa (od ulicy
Sowinieckiej do ulicy Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ulicy Mostowej do Placu 20 Października),
Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rondo Budzyń, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka
(od ulicy Farbiarskiej do torów Kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ulicy Wawrzyniaka do torów Kolejowych), Tylna,
Wawrzyniaka, Wąska; Osiedle Nr 2 „Czarnokurz”, tj. ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz,
Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego,
Mariana Obsta, Osiedlowa, Padarewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa
Poznańska (od ulicy Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego,
Wodna, Wysoka, Zieleniec; Osiedle Nr 4 „Za Barwą”, tj. ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego,
Czereśniowa, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Marcinkowskiego, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa, Janiny Porazińskiej, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowiniecka (od torów kolejowych
do granicy miasta), Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Żeromskiego,
Tadeusza Boya – Żeleńskiego, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej, Witolda Gombrowicza, Jarosława Iwaszkiewicza,
Leśmiana, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Bruno Schulza, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima.

INFORMACJE Z URZĘDU
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OBWIESZC

Burmistrza Gmi
z dnia 21 wrześ

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomośc
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika przez wyborców niep
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

CZAPURY

2

BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK

3

DASZEWICE

4

ROGALINEK, SASINOWO

5

ROGALIN

6

MIECZEWO, RADZEWICE, ŚWIĄTNIKI

7

BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, DRUŻYNA, NOWINKI

8

KONSTANTYNOWO, PECNA

9

DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO
KROSNO,

10

11

ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna,
Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul.
Jesiennej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa;

KROSNO,

ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, Osiedle Olszynka, Polna,
Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej);

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury
Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice
Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek
Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 8, Rogalin
Świetlica Wiejska,
ul. Kórnicka 8A, Świątniki
Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wlkp. 3, Nowinki
Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna
Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko
Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno
Świetlica Wiejska,
ul. Piaskowa 6, Krosno

MOSINA - Osiedle nr 3,
12

ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa,
Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska
(od ul. Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od ul. Leszczyńskiej
do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa;

Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina

MOSINA - Osiedle nr 3,

13

14

ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana Cybisa,
Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, Kazimierza
Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona
Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej do granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego,
Stefana Batorego, Strzelecka (od ul. Głogowej do granic miasta), Władysława Łokietka, Władysława
Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej;

MOSINA - Osiedle nr 5,

ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa,
Wrzosowa, Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta);

Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina

Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina

Na podstawie art. 53a §1 Kodeksu Wyborczego informuję, że:
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

N
G
u
n

a
W
P
G
P
d

ESZCZENIE

a Gminy Mosina
września 2018 r.

omości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych
w niepełnosprawnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu w Poznaniu, Rady Miejskiej w Mosinie i Burmistrza Gminy Mosina,
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej

MOSINA - Osiedle nr 6,
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ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja,
Konopnickiej (od ul. Krotowskiego do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka,
Mickiewicza, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta,
Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza,
Szosa Poznańska (od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;

MOSINA - Osiedle nr 7,

ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli
Zapolskiej, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna,
Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela
Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara;

Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
Mosina

MOSINA - Osiedle nr 1,
16

ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska),
Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu
20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rondo Budzyń, Rzeczna,
Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska
(od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska;

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

MOSINA - Osiedle nr 2,
17
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ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna,
Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osiedlowa,
Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul.
Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna,
Wysoka, Zieleniec;

MOSINA - Osiedle nr 4,

ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej),
Sowińskiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa;

MOSINA - Osiedle nr 4,
19

ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa,
Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa,
Wiśniowa;

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina
Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina
Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

MOSINA - Osiedle nr 4,
20

ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny
Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii
Dąbrowskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa strona: od torów
kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii
Nałkowskiej, Żeromskiego;
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SOWINIEC, SOWINIKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, ŻABINKO
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Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów Szpital w Ludwikowie (obwód zamknięty, dostępny tylko dla pacjentów Szpitala).

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Sowiniecka 75, Mosina
Klub Rolnika,
Sowinki 1C
Szpital,
ul. Leśna 1, Ludwikowo

Na podstawie art. 54 §1 Kodeksu Wyborczego informuję, że:
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy Mosina najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Burmistrz Gminy Mosina
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej
(-) Jerzy Ryś
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
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KANDYDACI
Z GMINY MOSINA
wybory NA burmistrza gminy mosina

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
Robert BORKIEWICZ, Daszewice
Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej
Jan Paweł MARCINIAK, Mosina
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy
Przemysław, Stanisław MIELOCH, Mosina

wybory DO RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
okręg nr 1

okręg nr 2

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Tomasz Roman GÓRECKI, Czapury
2. Paweł JABŁECKI, Rogalin
3. Teresa NOWAK, Krosinko
4. Krystyna GAJEWSKA, Mosina
5. Paweł Jerzy CZAIŃSKI, Mosina
6. Ewa KAPCZYŃSKA, Mosina
7. Krzysztof Stanisław ZIEMSKI, Mosina
8. Danuta Maria PRZYBYLSKA, Krajkowo
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy
1. Waldemar Stanisław WALIGÓRSKI, Czapury
2. Ewelina Gabriela DUDEK, Rogalinek
3. Adam WŁODARCZAK, Wiórek
4. Tomasz Jan MIELOCH, Czapury
5. Paulina Maria RACZYŃSKA, Czapury
6. Ewa Irena ROSIAK, Daszewice
7. Agata MIKA, Świątniki
8. Robert BORKIEWICZ, Daszewice
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej
1.Piotr WILANOWSKI, Rogalin
2.Roman KOLANKIEWICZ, Mieczewo
3. Tomasz BARTKOWIAK, Czapury
4. Elżbieta JARECKA, Daszewice
5. Marek Franciszek KLEMENS, Wiórek
6. Alicja Izabella NOSKOWIAK, Rogalinek
7. Paweł MATERNA, Czapury
8. Justyna PODESZWA, Rogalin

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Michał SOBIESKI, Pecna
2. Sylwia Elżbieta ZEIDLER, Krosno
3. Mariusz Jerzy KAYSER, Mosina
4. Iwona Teresa GWIAZDA, Krajkowo
5. Elżbieta POTOCKA Świątniki
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
1. Waldemar Henryk WIĄZEK, Dymaczewo Stare
2. Olga CZERWIŃSKA, Krosno
3. Witold Grzegorz OSTROWICZ, Pecna
4. Alicja Anna PACHOŁEK, Krosno
5. Tomasz Robert BOBKIEWICZ, Nowinki
6. Krzysztof KASPRZYK, Drużyna
7. Jowita Maria MARCINIAK, Dymaczewo Nowe
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej
1. Łukasz KASPROWICZ, Dymaczewo Nowe
2. Sławomir Paweł SALAMON, Pecna
3. Marcin Adam ŁUGAWIAK, Krosinko
4. Barbara MAJCHRZYCKA, Dymaczewo Stare
5. Dominika Magdalena HYŻAK, Drużyna
6. Mateusz FABISIAK, Krosinko
7. Justyna Zofia DORADA, Mosina
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy
1. Ryszard RYBICKI, Krosno
2. Zdzisław GIEREK, Pecna
3. Marta Magdalena BORKOWSKA-BERETA, Krosinko
4. Maciej PATELA, Borkowice
5. Paweł Stanisław PRZYBYŁ, Nowinki
6. Katarzyna ZŁOTO, Bolesławiec
7. Joanna Maria WESTERSKA, Dymaczewo Stare

Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy
1. Maria Teresa WITKOWSKA, Rogalin
2. Marian OSUCH, Wiórek
3. Zbigniew Andrzej GRYGIER, Sasinowo
4. Agnieszka Katarzyna STELMACH, Radzewice
5. Justyna RASZEWSKA, Daszewice
6. Monika Izabela BOROWSKA-ŚWIERCZYŃSKA, Czapury
7. Adam MONIKOWSKI, Daszewice
8. Marek ADAMCZYK, Czapury
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okręg nr 3
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Elżbieta TATERCZYŃSKA, Mosina
2. Marian JAKUBOWSKI, Mosina

AKTUALNOŚCI

mosina.pl
3. Magdalena KLEPACKA, Mosina
4. Adam WILCZYŃSKI, Mosina
5. Stanisław Zygmunt CZERWIŃSKI, Mosina
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
1. Dominik Paweł MICHALAK, Mosina
2. Andrzej Edward RAŹNY, Krosno
3. Paulina Agnieszka KUBACKA, Mosina
4. Dominika PETLAKOWSKA, Mosina
5. Rafał Marcin JAKUBOWSKI, Mosina
6. Maria Anna GWAREK, Mosina
7. Bartosz Krzysztof CHUDZIŃSKI, Mosina
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej
1. Małgorzata KAPTUR, Mosina
2. Ziemowit MALĄG, Krosno
3. Tadeusz PRZYBYSZEWSKI, Mosina
4. Małgorzata DŁUŻEWSKA, Mosina
5. Witold KUGIEJKO, Mosina
6. Anna Karolina KACZMAREK, Mosina
7. Paweł ADAMSKI Mosina
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy
1. Wiesława MANIA, Krosno
2. Michał KLEIBER, Mosina
3. Magdalena Maria GÓRCZAK, Mosina
4. Jakub Gerard MODRZYŃSKI, Mosina
5. Kamila Ewa PLUMIŃSKA-BŁOSZYK, Mosina
6. Piotr Henryk KOWALSKI, Mosina
7. Jerzy Sławomir FALBIERSKI, Mosina

okręg nr 4
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1. Rafał Maciej ŁAKOMY, Mosina
2. Mirosława Teresa JUNGERMANN, Mosina
3. Mariusz Andrzej WOŹNIAK, Mosina
4. Joanna LEŚNIEWICZ, Krajkowo
5. Zbigniew Jan KOVATS, Mosina
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
1. Jolanta Irena SZYMCZAK, Mosina
2. Agnieszka GORZYŃSKA, Żabinko
3. Anna Cecylia KĘDZIORA, Mosina
4. Wojciech Jan OLSZEWSKI, Mosina
5. Piotr Paweł GĄSIOROWSKI, Mosina
6. Grzegorz Leonard LEWENDOSKI, Mosina
7. Aleksandra MIEDZIAREK-ROGAL, Mosina
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Czas Ziemi Mosińskiej
1. Jan Paweł MARCINIAK, Mosina
2. Agnieszka Aldona POSTEL, Mosina
3. Paweł MACIEJEWSKI ,Mosina
4. Maria Barbara KURZAWA, Mosina
5. Joanna Róża SZERMER, Mosina
6. Grzegorz SZYDŁOWSKI, Mosina
7. Elżbieta GABINET Mosina
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Gminy
1. Tomasz Stanisław ŁUKOWIAK, Mosina
2. Arkadiusz CEBULSKI, Mosina
3. Czesław TOMCZAK, Mosina
4. Mieczysław ROŻEK, Mosina
5. Izabela Anna DEMSKA, Mosina
6. Renata Jadwiga KUBALA, Mosina
7. Romualda Anna BUKSALEWICZ, Mosina

AKTUALNOŚCI

INFORMATOR MOSIŃSKI

wybory DO SejmikU
Województwa Wielkopolskiego
okręg nr 3
(powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński,
wrzesiński)
Komitet Wyborczy Wolni i Solidarni
3. Agnieszka Joanna DOROSZUK, Czapury
Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie
2. OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna, Mosina

wybory DO RADY POWIATU
W POZNANIU
okręg nr 6
(Gmina Kórnik i Gmina Mosina)
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
2. Dorota Katarzyna STRZELECKA, Mosina
4. Jacek Maria PAŁKA, Mosina
Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
1. Zofia Maria SPRINGER, Mosina
4. Jacek Antonii ROGALKA, Mosina
6. Elżbieta Bronisława BYLCZYŃSKA, Krosno
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni dla Powiatu
1. Jacek Bernard SZESZUŁA, Mosina
4. Małgorzata KUBIAK, Mosina
6. Joanna Maria ZIÓŁKOWSKA, Rogalinek
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Bogdan Piotr AMBROŻY, Pecna
3. Sławomir JANKOWIAK, Pecna
4. Piotr Leszek GRABARKIEWICZ, Drużyna
6. Danuta ŻABIŃSKA-FALBIERSKA, Mosina
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Honorata Anna PRZYBYLSKA, Krajkowo
3. Alicja Elżbieta STACHOWIAK, Mosina
4. Dorota OWOC, Mosina
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie - Dla Powiatu
Poznańskiego
1. Małgorzata TWARDOWSKA, Daszewice
2. Aneta BUCZKOWSKA, Świątniki
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Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego
Tomasz Łukowiak – przewodniczący, Zbigniew Grygier zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Cebulski, Zdzisław
Gierek, Agnieszka Gorzyńska, Michał Kleiber, Andrzej
Raźny, Waldemar Wiązek, Łukasz Kasprowicz.
Przewodniczący Komisji Tomasz Łukowiak:
Komisja w obecnej kadencji zajmowała się szeroką tematyką.
W wymiarze globalnym w tym miejscu przytoczę modernizację
linii kolejowej Poznań Czempiń, czy możliwość powstania
kopalni węgla brunatnego i zagrożeń z tego tytułu dla gminy. W wymiarze gminnym zajmowaliśmy się budową hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego, budową szkoły
w Krosinku i w Czapurach oraz pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na te inwestycje. Widząc palącą potrzebę odblokowania Mosiny z korków, procedowaliśmy budowę tzw.
„czerwonki” czy południowo-wschodniego połączenia ul. Piotra
Mocka z osiedlem „Za Barwą”. Wywołaliśmy i wdrożyliśmy
w życie temat Budżetu Obywatelskiego, odbyliśmy szereg spotkań pracując nad założeniami do projektu pływalni, dziś mamy
projekt z pozwoleniem na budowę. Opracowaliśmy i przedstawiliśmy kryteria kolejności utwardzania dróg gminnych. Zajmowaliśmy się tematem termomodernizacji budynków oświatowych
np. SP 1 i SP 2. Zajmowaliśmy się problematyką obecnego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz stanem prac nad nowym studium, dziś jesteśmy
po wyłożeniu nowego studium. Komisja odbyła 59 posiedzeń
i złożyła 198 wniosków. Dziękuję wszystkim za wspólną pracę.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Waldemar Wiązek – przewodniczący, Marian Osuch –
zastępca przewodniczącego, Agnieszka Gorzyńska, Łukasz
Kasprowicz (do marca 2017 r.), Małgorzata Rajkowska
(od listopada 2017 r.), Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek,
Jolanta Szymczak, Maria Witkowska.
Przewodniczący Komisji Waldemar Wiązek:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Mosinie w minionej kadencji odbyła 62 posiedzenia, w tym 11
wyjazdowych. Podczas swoich wyjazdowych posiedzeń komisja
zapoznała się m.in.: ze specyfiką funkcjonowania mosińskiego
przytuliska dla zwierząt; dwukrotnie Komisja odbyła swoje
posiedzenie w Krosinku, na ul. Góreckiej i ul. Skrzynka – posiedzenia dotyczyły odtworzenia nawierzchni, po wykonaniu
kanalizacji przez firmę Aquanet; Komisja odwiedziła także
firmy Stora Enso Poland S.A. oraz firmę Anton Röhr, a także
zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Mosinie; komisja
była także w Zespole Szkół w Rogalinku, gdzie odbył się pokaz sportowy dzieci z UKS Zapaśnik Rogalinek. Na kolejnym
wyjazdowym posiedzeniu Komisja była w świetlicy wiejskiej
w Radzewicach oraz przepłynęła Wartą z Radzewic do Wiórka,
w celu oceny wałów przeciwpowodziowych. W 2016 roku Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Oczyszczalni ścieków
w Mosinie. W 2017 roku Komisja dokonała lustracji miejsc
wyznaczonych do kąpieli w Gminie Mosina: nad J. Jarosławieckim, Gliniankami oraz J. Dymaczewskim. Najważniejsze
tematy, którymi zajmowała się komisja to: budowa kanaliza-
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cji sanitarnej i wodociągowej, dosadzanie drzew i krzewów,
umacnianie brzegów Warty, oczyszczanie cieków wodnych
na terenie gminy, analizą odbioru odpadów komunalnych,
opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja złożyła łącznie 253 wnioski.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Roman Kolankiewicz – przewodniczący, Łukasz Kasprowicz
– zastępca przewodniczącego, Marian Jabłoński, Małgorzata
Kaptur, Michał Kleiber, Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek.
Przewodniczący Komisji Roman Kolankiewicz:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w mijającej kadencji,
jako jeden z celów wyznaczyła sobie poznanie bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej od strony infrastruktury i tak,
przez kolejne lata odbywaliśmy komisje wyjazdowe do szkół,
przedszkoli, świetlic wiejskich, zapoznaliśmy się z obiektami
zarządzanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Mosiński
Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną. Poznawanie specyfiki
poszczególnych miejsc i ich potrzeb pozwalały formułować
trafne wnioski, które z pewnością przyczyniły się do decyzji,
dzięki którym po czterech latach mamy znacznie powiększoną
i nowocześniejszą bazę edukacyjną i sportową. Do największych
sukcesów komisji należy zaliczyć przyspieszenie rozbudowy
szkoły w Czapurach, rezygnację z lokalizacji przepompowni
ścieków na terenie tej samej szkoły, decyzję o budowie sali
gimnastycznej przy szkole w Rogalinie. Za naszymi wnioskami
stoi również wiele mniejszych inwestycji, staraliśmy się też
włączać na każdym etapie w budowę pozostałych obiektów
dydaktycznych i sportowych, zawsze odnosząc się z konstruktywną krytyką do przedstawianych planów oraz proponując
innowacyjne rozwiązania.
Zdecydowanie najważniejszym obszarem, jakim zajmowała
się komisja jest oświata, na którą w Gminie Mosina wydajemy
największą część budżetu. Tematyka posiedzeń najczęściej
zdominowana była dyskusją nad uchwałami dotyczącymi
organizacji edukacji na terenie gminy. W ciągu obecnej kadencji musieliśmy się zmierzyć z reformą oświatową, na mocy
której wygaszane są gimnazja i tworzone szkoły ośmioklasowe,
dlatego wielokrotnie były to tematy wyłączne posiedzeń.
We współpracy z urzędem szczególne miejsce ze względu
na obszar zagadnień zajmował Referat Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu. Mogliśmy liczyć na profesjonalną współpracę i wymianę informacji a co najważniejsze, bardzo dobrze przygotowane materiały na posiedzenia komisji i obszerną wiedzę pracowników zapraszanych na posiedzenia.
Z pewnością częstsza obecność Burmistrza na posiedzeniach
komisji pozwoliłaby na efektywniejszą pracę.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zawsze potrafiła wypracować konsensus, co do ostatecznych decyzji i konsekwentnie
bronić stawianych wspólnie też i wniosków. Dla mnie był to
zaszczyt przewodniczyć tak dobremu zespołowi.

Komisja Rewizyjna
Michał Kleiber - przewodniczący, do października 2017
Małgorzata Rajkowska – zastępca przewodniczącego, od
listopada 2017 Czesław Tomczak – zastępca przewodniczącego, Zbigniew Grygier, Dominik Michalak, od listopada
2017 Marian Osuch.
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Przewodniczący Komisji Michał Kleiber:
Łącznie w latach 2014-2018 Komisja odbyła 51 posiedzeń.
Pracę Komisji w stopniu zdecydowanym utrudniła ilość skarg,
jakie musiały zostać rozpatrzone, w łącznej liczbie 280, przy
czym należy zaznaczyć, że większość skarg składanych było
przez jednego mieszkańca gminy Mosina. Komisja pochylała
się również nad różnymi innymi problemami i zagadnieniami związanym z funkcjonowaniem samorządu, takimi jak
dzierżawa gruntów dla rolników, umowy zawierane przez
gminę z podmiotami, np. deweloperami, czy kwestie związane
z pomocą społeczną, jak również wizja rozwoju terenów wsi
Czapury, w kontekście istniejącej tam i planowanej zabudowy
mieszkaniowej, możliwości regulacji prawnych jak i standardu
życia mieszkańców zamieszkujących ten teren.
Praca Komisji w latach 2014-2018 była bardzo trudną, często
z uwagi na inny pogląd Rady Miejskiej, której Komisja jest organem jak i samej Komisji, na skargi oraz powiązaną z nimi problematykę. Rozbieżność skutkowała również trudną współpracą
z Burmistrzami oraz częścią im podległych urzędników. Za
działaniami Komisji Rewizyjnej musi stać murem stanowisko
Rady Miejskiej w Mosinie, a Burmistrz i urzędnicy powinni
na każdym etapie pracy komisji ściśle z nią współpracować.
Nie jest zadaniem komisji wytykanie błędów, a wskazywanie
ewentualnych uchybień i znajdywanie, wspólnie z urzędnikami i Burmistrzami właściwych rozwiązań. Rozwiązań, które
w przyszłości pozwolą uniknąć popełnianych błędów. Takie
rozumienie działań Komisji Rewizyjnej pozwala na poprawę
jakości działania samorządu.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim radnym Rady
Miejskiej w Mosinie, za żywe często dyskusje nad problemami
rozwiązywanymi przez członków Komisji Rewizyjnej, a im
samym za regularny udział w posiedzeniach Komisji.

Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
Ryszard Rybicki – przewodniczący, Arkadiusz Cebulski –
zastępca przewodniczącego, Wiesława Mania, Mieczysław
Rożek, Zdzisław Gierek, Czesław Tomczak.
Przewodniczący Komisji Ryszard Rybicki:
Komisja odbyła 49 posiedzeń w ciągu całej kadencji. Złożyła
w czasie kadencji w latach 2014 – 2018 ok. 290 wniosków.
Kolejne posiedzenia to opiniowanie projektów budżetu na
kolejne lata, oceny stanu bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe – analiza działań podczas zdarzeń losowych, przegląd
OSP pod względem bezpieczeństwa, wyposażenia i estetyki.
Odbyliśmy także komisje wyjazdowe, w takich miejscach jak:
siedziba Straży Miejskiej w Mosinie – zapoznanie się monitoringiem i działaniami straży, OSP Mosina, Radzewice, Pecna,
Żabinko i Nowinki, baza Mosińskiego Klubu Żeglarskiego
w Dymaczewie Nowym, przegląd parków, placów zabaw
boisk i ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku, kąpielisk –
ocena bezpieczeństwa w tych miejscach. Odbywaliśmy również wspólne posiedzenia z różnymi komisjami. Ponadto na
posiedzenia komisji były zapraszane osoby funkcyjne oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie właściwi w danej
sprawie. Niestety, frekwencja burmistrzów na naszej komisji,
z przykrością muszę stwierdzić, że była bardzo niska, przez
co zdarzały się sytuacje, kiedy nie było osoby decyzyjnej,
która odpowiedziałaby na ważne w danej sprawie problemy.
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Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Szymczak – przewodnicząca, Agnieszka Gorzyńska – zastępca przewodniczącej, Marian Osuch, Waldemar
Wiązek, Roman Kolankiewicz (do marca 2017).

Przewodnicząca Komisji Jolanta Szymczak:
Podczas 4-letniej kadencji Komisja spotkała się na 43 komisjach
oraz na 5 wspólnych z innymi komisjami, głównie z Komisją
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, czy Komisją
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Członkowie komisji
złożyli szereg wniosków do burmistrza, w sprawach dotyczących tematyki komisji jak i innych tematów dotyczących naszej
gminy. Udało się tym samym nieznacznie poprawić warunki
pracy dla Ośrodka Pomocy Społecznej (baza otrzymała jedno
pomieszczenie dodatkowe).
Na jednym z posiedzeń łączonych z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej wnioskowaliśmy o możliwość
zabezpieczenia środków finansowych na długofalową akcję
społeczną „Pudełko Życia” – to stało się faktem. Pierwsze
pudełka zaprojektował i zakupił podmiot prywatny. Kilkuset
seniorów z naszej gminy już otrzymało ten magiczny przedmiot, tylko po to, aby poczuć się pewnie i bezpiecznie w chwili
zagrożenia zdrowia i życia z powodu choroby lub wypadku.
Na styczniowej łączonej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej zaproponowano, aby powstało dla gminy Mosina i
Puszczykowa wspólne centrum wolontariatu, spotkania – dyżury organizowane są w pomieszczeniach OSiR na stadionie.
W tym temacie pomoc zadeklarowało Stowarzyszenie Rozdaj
Siebie z Mosiny.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej podczas swojej
działalności w latach 2014-2018 na swoich posiedzeniach gościła pracowników: Ośrodka Pomocy Społecznej, Mosińskiego
Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, lekarzy, pielęgniarki, położne, stomatologów, rehabilitantów, dietetyków,
pracowników świetlic socjoterapeutycznych, psychologów,
właścicieli placówek opiekujących się seniorami, kardiologów
i wolontariuszy. Komisja miała również swoje posiedzenia
wyjazdowe: w Szpitalu w Puszczykowie, w Szpitalu w Ludwikowie, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
EMEDEA w Poznaniu.

Komisja Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej
Dominik Michalak – przewodniczący, Zdzisław Gierek –
zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Cebulski, Roman
Kolankiewicz.
Przewodniczący Komisji Dominik Michalak:
Komisja odbyła łącznie 46 posiedzeń w ciągu całej kadencji.
Do najważniejszych obszarów pracy komisji można zaliczyć:
konsultacje w sprawie pisma samorządowego „Informatora
Mosińskiego”, konsultacje w sprawie nowej strony internetowej Gminy Mosina, zainicjowanie narzędzia „zgłoś awarię”,
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz mosińską
młodzieżą, konsultacje nad Budżetem Obywatelskim Gminy
Mosina, zainicjowanie akcji „Pudełko Życia” oraz konkursu
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na najlepszą pracę dyplomową, współpraca w zakresie promocji gminy, turystyki, przekazywania informacji mieszkańcom, zainicjowanie udziału Gminy w projekcie „Przestrzeń dla
partycypacji”. Komisja aktywnie uczestniczyła w życiu samorządu, współpracując ze wszystkimi komisjami stałymi Rady,
organizacjami pozarządowymi oraz samorządami szkolnymi.
Z poszczególnymi protokołami z posiedzeń Komisji można zapoznać się na stronie bip.mosina.pl

Komisja Statutowa (doraźna)
Marian Jabłoński – przewodniczący, Maria Witkowska,
Andrzej Raźny, Łukasz Kasprowicz, do listopada 2017 r.
Roman Kolankiewicz.
Przewodniczący Komisji Marian Jabłoński:
Komisja została powołana przez Radę Miejską z zadaniem
przygotowania projektu nowelizacji Statutu Gminy Mosina
oraz projektów nowych statutów sołectw i osiedli.
W oparciu o przygotowane przez Komisję projekty, Rada Miejska w Mosinie uchwałą z dnia 8 lutego 2017 r. znowelizowała
Statut Gminy natomiast uchwałami z 5 czerwca 2018 r. nadała
nowe statuty dla wszystkich 28 sołectw i osiedli.
W związku z wchodzącymi w życie od 21 października br.
zmianami w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, Komisja przygotowała projekt nowego Statutu Gminy, który Rada
uchwaliła na sesji 27 września 2018 r. Ostatnim zadaniem
Komisji, było przygotowanie projektu uchwały w sprawie przedmiotu działania komisji stałych, których powołanie przewiduje
nowy Statut Gminy. Ten projekt uchwały będzie głosowany na
sesji 18 października 2018 r.
Przygotowując zmiany statutowe, Komisja odbyła 26 posiedzeń.

Sprawozdanie
z działalności Rady
Miejskiej
wrzesień
Rada Miejska w Mosinie obradowała na jednej sesji 27 września. Przebieg posiedzenia przedstawia protokół zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się 27
września radni podjęli 10 uchwał. Dwoma uchwałami rada
zmieniła uchwałę budżetową na rok 2018 oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2018-2022.
Przyjęto także Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Mosina. Kolejną uchwałą przyjęto ceny za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego. Radni Rady Miejskiej
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w Mosinie zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej
powiatowi poznańskiemu na realizację zadania mostowego
przez rzekę Wartę w miejscowości Czapury oraz o emisji obligacji komunalnych oraz zasadach ich zbywania i wykupu.
Rada uchwaliła nowy Statut Gminy Mosina oraz zmieniła
uchwałę w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina.
Kolejnych 6 uchwał dotyczyło skarg jednego z mieszkańców.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać
się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, tel. 61 8109 541. Na stronie www.mosina.esesja.
pl można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz
sesje, wraz z załączonymi dokumentami (projekty uchwał,
inne załączniki) oraz wynikami głosowań w poszczególnych punktach obrad danej sesji.

Terminarz
posiedzeń Rady
W październiku komisje odbywają posiedzenia podsumowujące pracę poszczególnych komisji w kadencji 2014-2018.
Terminarz posiedzeń znajduje się na stronie mosina.esesja.pl
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców
i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się
w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie www.
mosina.pl w zakładce Komunikaty oraz na stronie www.
mosina.esesja.pl . Można je również uzyskać w Biurze Rady,
tel. 61 8 109 541.
Oprac. Monika Kujawska

Sprostowanie
We wrześniowym wydaniu Informatora Mosińskiego,
w artykule „Alkoholowe decyzje” podaliśmy informację, że
propozycja zmniejszenia odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od placówek wymienionych w uchwale (np. szkoły) z zaproponowanych pierwotnie
20 m do 5 m, nie uzyskała poparcia większości radnych.
W rzeczywistości nad pozytywnym zaopiniowaniem wniosku o zmniejszenie odległości do 5 m głosowało 5 radnych,
przeciw było 2 radnych, a 12 wstrzymało się do głosu. Ostatecznie, zgodnie z zapisem Uchwały Nr LXXII/865/18 z dnia
9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych odległość ta wynosi 5 m (par 1 ust. 1).
Treść uchwały dostępna jest na stronie BIP Gminy Mosina
-> Prawo -> Uchwały rady -> Kadencja 2014-2018 -> LXXII
sesja Rady Miejskiej w Mosinie – 9.08.2018 r. lub na stronie
mosina.esesja.pl
Joanna Nowaczyk
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Twórzmy koalicję antysmogową
Nie pal śmieci!

Rozpoczął sezon grzewczy. Niestety w okresie jesienno-zimowym pojawia się problem łamania ustawowego zakazu spalania śmieci w domowych piecach. Taka metoda pozbywania się
odpadów komunalnych absolutnie nie pomaga zaoszczędzić
na kosztach węgla, bo wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest zbyt wielka. Przede wszystkim jednak
stwarza zagrożenie dla środowiska, może być też przyczyną
bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów.
Temperatura w piecach domowych wynosi zaledwie od
200 do 500 stopni C. Z domowych palenisk, przy niskiej
temperaturze spalania, do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe substancje chemiczne. Chociaż skutki ich
oddziaływania na nasz organizm nie są widoczne od razu, bo
toksyny gromadzą się w nim, wywołując negatywny wpływ
na nasze zdrowie. Szczególnie narażone są dzieci, które chorują na alergie i choroby układu oddechowego. Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w
oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla
powoduje zatrucia i ma negatywny centralny układ nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami
i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. To
najpoważniejsze straty, jakie może spowodować spalanie
śmieci w domowych piecach.
Powoduje ono także uszkodzenia instalacji i przewodów
kominowych.
Przypominamy, że w Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie
przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy
mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc
śmieci w domowym piecu. Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne. Grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych.
Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci,
które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu
zagrożeniem!
JN

Rozpalaj bezdymnie
Palenie w piecu od góry, to nie tylko mniejsza emisja dymu
do atmosfery, ale także sposób ekonomiczne zużycie opału!

W jakich piecach i kotłach można
palić od góry?

Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym,
które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin u góry
paleniska. Kwalifikują się m.in: ogniska, 90% domowych
kotłów, kominki, te piece kaflowe i kuchenne, które mają
dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna
ilość paliwa. Gdy nie ma wylotu spalin u góry, ale jest u dołu
przy ruszcie – wtedy masz kocioł dolnego spalania, w którym
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ładowanie paliwa na żar do pełna jest zupełnie prawidłowe
– odbywa się według tej samej zasady co w typowym kotle
rozpalonym od góry, tylko że do góry nogami.
Gdy wyloty z paleniska są dwa: i u góry, i u dołu – wtedy
masz kocioł górno-dolny, w którym prawdopodobnie nie
uda się rozpalić od góry bez nieinwazyjnej acz stanowczej
ingerencji w jego konstrukcję.
Pomyłka i rozpalenie od góry w kotle innego rodzaju spowoduje co najwyżej, że kocioł mocniej zadymi okolicę lub
sama próba rozpalenia się nie uda.

Stan kotła i wyposażenie

Aby kocioł nie tylko dał się rozpalić od góry, ale żeby efekty
były jak najlepsze, powinien spełniać następujące kryteria:
• kocioł bez nadmuchu powinien posiadać doprowadzenie
powietrza wtórnego
• śrubka, miarkownik, dmuchawa i sterownik — wszystko
jedno — zdarza nam się tu ze względów ekonomicznych preferować pracę kotła na naturalnym ciągu, ale żaden sposób
sterowania kotłem nie wyklucza możliwości rozpalania go
od góry.
• temperatura w kotle musi dać się kontrolować dopływem
powietrza — gdy wsypiesz więcej paliwa niż zwykle i rozpalisz
je od góry, a kocioł będzie dziurawy jak sito, to możesz nawet
zagotować wodę (w prawidłowo zabezpieczonej instalacji
nie jest to groźne, ale lepiej tego unikać). Dlatego drzwiczki
kotła powinny być proste, osadzone pewnie na zawiasach,
uszczelnione sznurem szklanym. Dolna klapka powinna się
domykać szczelnie a po jej zamknięciu temperatura w kotle
nie powinna rosnąć.

Jaki opał

Rozpalić od góry można każde paliwo, z którym dany kocioł
sobie ogólnie radzi i dla którego jest sens to robić: węgiel dowolnego pochodzenia i ceny, zarówno drobny jak i grubszy,
drewno, brykiety z czegokolwiek itd. Potrzeba tylko i aż tyle,
by powietrze było w stanie przejść przez grubszą warstwę
opału, dlatego w przypadku bardzo drobnych paliw (miał)
może być potrzebny nadmuch. Rozpalanie od góry nie ma
sensu w przypadku węgla sortymentu kostka oraz koksu:
• węgiel kostka pali się pomału, a więc mało dymi, nawet rozpalony “od dołu”. Rozpalenie go od góry może być
trudne, bo powietrze będzie uciekać dużymi przestrzeniami
między bryłami.
• w koksie nie ma substancji lotnych, których spalenie jest
celem tej metody rozpalania. Dlatego też samo rozżarzenie
warstwy koksu od góry będzie trudne, a jeśli się uda, to żar
będzie postępował w dół bardzo powoli a nie da to istotnego
zysku.
Pamiętaj! Niezależnie od metody palenia, należy utrzymywać
kotłownię w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu. Dlatego
stale dbaj o prawidłową wentylację kotłowni, o sprawny,
czyszczony komin, o prawidłowy stan instalacji grzewczej
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Pierwsze rozpalenie od góry!
1. Przygotuj węgiel lub drewno w ilości ok. połowy pojemności paleniska, kilka szczap suchego drewna oraz inną
rozpałkę, jakiej zwykle używasz w nieco większej ilości.
2. Na pusty ruszt wrzuć najpierw grubsze bryły węgla,
a potem przesyp drobniejszymi, tak by cała warstwa była
równa. Podobnie gdy palisz drewnem — najpierw ułóż ciasno
w poziomie grubsze kawałki, a potem drobniejsze.
3. Na wierzchu węgla ułóż drewno grube min. na dwa palce,
najlepiej żeby przykryło całą powierzchnię paleniska. Dodaj
następną warstwę drewna, tym razem już tylko na środku i
z patyków grubości jednego palca.
4. Na środku ułóż stosik z drobnych patyków nie grubszych niż kciuk, na wzór poniższego zdjęcia. Dwie-trzy warstwy po trzy-cztery szczapy układane “w kratkę”, na koniec
w szczeliny pomiędzy nie powtykaj bardzo drobne drzazgi,
kawałek słomy albo papieru, kawałek podpałki do grilla itp.
— coś, co będzie już można odpalić zapałką.
5. Zamknij dolne drzwiczki. Przy pomocy śruby regulacyjnej
uchyl klapkę dolną (powietrza głównego) na ok. 1cm (jeśli
nie masz dmuchawy).
6. Jeśli w górnych drzwiczkach posiadasz klapkę czy otwory
doprowadzające powietrze — otwórz je. Jeśli jest to klapka,
uchyl ją na ok. 5mm.
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7. Podpal rozpałkę i zamknij górne drzwiczki. Chyba, że
nie ma w nich żadnych otworów napowietrzających, wtedy
na początku zostaw je nieznacznie uchylone, aby rozpałka
mogła się zająć ogniem.
8. Jeśli kocioł posiada dmuchawę — ustaw ją na ok. 30%
mocy. Właściwą intensywność nadmuchu powinieneś ustalić
po obserwacji tego, co wydobywa się z komina, kiedy już
węgiel się rozpali. Gęsty, czarny dym będzie oznaczał zbyt
duży nadmuch, a gęsty, biały lub siwy — zbyt mało powietrza.
9. Jeśli kocioł posiada sterownik — ustaw temperaturę zadaną wstępnie na ok. 60 stopni nawet jeśli zwykle paliłeś
mocniej. Będziesz miał margines bezpieczeństwa w razie
gdybyś zauważył jakieś problemy.
10. Kiedy szczapy drewna zajmą się ogniem, możesz iść
zająć się swoimi sprawami. Jednak przy pierwszych kilku
próbach może zdarzyć się, że rozpałka zgaśnie, zanim zajmie
się grubsze drewno i węgiel. Pomóc może dodanie jej w większej ilości i szersze uchylenie klapki w dolnych drzwiczkach
(lub zwiększenie obrotów dmuchawy).
11. Przez pierwsze pół godzin od rozpalenia pojawi się za
pewne trochę dymu z węgla. Nie będzie go jednak tak dużo,
jak w przypadku tradycyjnego palenia. Węgiel będzie się teraz
palił wolniej i mniej intensywnie niż zwykle (temperatura
będzie rosła wolniej – to normalne), a w miarę powstawania
warstwy żaru, dymu będzie coraz mniej a temperatura wody
w kotle powinna rosnąć bez problemu do normalnych pułapów.
12. Gdy cały zasyp rozżarzy się (poznasz to po tym, że dolne
drzwiczki — te mające kontakt z paleniskiem przy ruszcie —
będą ciepłe), możesz zmniejszyć dopływ powietrza od dołu,
uchylając klapkę na 1–2mm (lub tyle, ile potrzeba, by woda
wychodząca na grzejniki miała odpowiednią temperaturę)
oraz zamknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki.
13. Od tej chwili kocioł nie wymaga już obsługi, aż do
ponownego rozpalenia.
Oprac. J. Nowaczyk, źródło: www.czysteogrzewanie.pl
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sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Szczegóły dotyczące przetargów oraz dodatkowe informacje można uzyskać
w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr
125, tel. 61 8109 576 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. -> mienie
gminne ->sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl ->dla inwestora. Do
wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Działki przeznaczone pod budynki mieszkalne jednorodzinne z częścią garażową,
niezabudowane, niezagospodarowane, kształt regularny, zbliżony do prostokąta,
działki porośniętą roślinnością niską, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa,
gospodarcza i inwentarska, wymiary działek: szer. 21m x 37m. Działki posiadają
dostęp do drogi gminnej ul. Dereniowej z siecią wodociągową i elektroenergetyczną.Przetarg w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Wpłata wadium – do
18 października 2018.

Działka pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
w bryle budynku. niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, porośniętą roślinnością niską, działka z lekkim
spadkiem w kierunku południowym, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa
oraz linia kolejowa ze strefą oddziaływania, wymiary działki: szer. 30m x 33m.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej ul. Różanej z siecią wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej.
Przetarg w dniu 25 października 2018 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Wpłata wadium do 18
października 2018 r.

Działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
niskiej intensywności, niezabudowane, niezagospodarowane, o regularnym
kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte roślinnością niską, działki z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, w sąsiedztwie zabudowa
mieszkaniowa i zagrodowa oraz rzeka Samica. Działki sprzedawane jako łączność
gospodarcza o wymiarach szer. 31m x 47m. Nieruchomość posiada dostęp do
drogi gminnej ul. Czeremchowej z siecią wodociągową i elektroenergetyczną.
Przetarg w dniu 25 października 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, pl. 20 Października 1 – sala nr 110. Wpłata wadium – do dnia 18
października 2018 r.
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DYSKUSJA NAD
studium

20 września, w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się
dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina. W spotkaniu, podczas którego dyskutowano nad
założeniami studium, udział wzięło blisko 100 uczestników.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy jest podstawowym dokumentem kreującym politykę
przestrzenną gminy. Dokument ten wytycza kierunki jej
rozwoju przestrzennego i stanowi podstawę uchwalenia
planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie zawiera jednak przepisów powszechnie obowiązujących i nie
może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych.
Studium nie ma żadnej mocy prawnej i nie jest aktem prawa
miejscowego, a tzw. aktem „kierownictwa wewnętrznego”.
Oznacza to, że w niczym nie zobowiązuje mieszkańców
gminy, ani innych podmiotów gospodarujących na jej terenie, a jedynie zobowiązuje lokalne władze samorządowe
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.Z jednej strony Studium stanowi diagnozę
aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju, z drugiej strony – określa kierunki
rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej,
czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte
przez samorządy lokalne.
W czasie wczorajszego spotkania przedstawione zostały
założenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania Gminy Mosina. Podczas dyskusji dotyczącej tych założeń, jej uczestnicy zgłosili wiele pytań,
własnych spostrzeżeń i uwag. - Jestem wdzięczny za wiele
opinii, jakie w sprawie projektu studium zostało wyrażonych jeszcze przed dyskusją – mówi Przemysław Mieloch,
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina. – Odnosząc się do
opinii, jak i uwag zgłoszonych w czasie spotkania myślę, że
do wielu z nich należy odnieść się pozytywnie i uwzględnić.
Dotyczy to, w sprawach ogólnogminnych, ograniczenia tempa rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Mosinie i Krośnie,
jak również zmiany funkcji terenu na pograniczu Mosiny i
Krosinka z produkcji na usługi. Myślę, że w tym zakresie
zabudowę należy ograniczyć. Uważam, że perspektywicznie
rozwój gminy przekładający się na wzrost dochodów pozwalających szybciej budować drogi, powinien następować
w Bolesławcu, w rejonie granicy z Gminą Stęszew, jak i na
kierunku wschodnim, głównie w Świątnikach, skąd blisko
S-11 w Kórniku, węzła autostrady i terminala kolejowego
w Gądkach – wskazuje Przemysław Mieloch.Prace nad
nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina trwają od roku
2014. Jego projekt został uzgodniony i zaopiniowany. Do
15 października br., osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
złożyć do tego projektu uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy
Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy. Projekt Studium zamieszczony jest
w Biuletynie Informacji Publicznej w Zakładce Organy
gminy -> Burmistrz -> Obwieszczenia planistyczne -> Plany
miejscowe				
Joanna Nowaczyk
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Dotacja dla straży pożarnych
28 września
w siedzibie Kom e n d y Wo j e wód z k iej P SP
w Poznaniu,
przedstaw iciele
gmin województwa wielkopolskiego, między innymi
Gminy Mosina,
podpisali umowy o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na
zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia na rzecz
ochotniczych straży pożarnych.
Gminę Mosina reprezentował Burmistrz Jerzy Ryś, a dokument kontrasygnowała Skarbnik Gminy Maria Borowiak.
Wysokość przyznanych środków to ponad 52 tys. zł. O środki w podwyższonej kwocie zabiegała Honorata Przybylska
przy wsparciu Posła na Sejm RP, Bartłomieja Wróblewskiego

- ekspert przy zespole do spraw weryfikacji wniosków OSP
na terenie województwa wielkopolskiego z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminach w najpotrzebniejszy sprzęt, na który przeznaczona jest
dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, będzie stanowić duże
wsparcie dla jednostek straży pożarnej podczas prowadzenia
działań ratowniczo – gaśniczych, co wiąże się również ze
wzrostem potencjału ratowniczego na terenie województwa.
JN
Na zdjęciu: Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych
i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak,
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Burmistrz Gminy
Mosina Jerzy Ryś.

Rozstrzygnięcie konkursu „Zielona Gmina 2018”

6 września, na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, wręczone zostały nagrody tegorocznym laureatom konkursu „Zielona Gmina”. Odbywający się od wielu
lat konkurs, organizowany wspólnie przez Burmistrza Gminy
Mosina i tę komisję Rady, ma zachęcić mieszkańców naszej
gminy do podnoszenia walorów przyrodniczych i estetycznych najbliższego środowiska, a tym samym – Gminy. Zwycięzców tegorocznego konkursu wyłoniła Komisja Ochrony

Środowiska i Rolnictwa, dokonując terenowych oględzin
zgłoszonych do konkursu miejsc. Oto laureaci:
Kategoria Ogrody przydomowe: I miejsce – Jerzy Szymkowiak, II miejsce – Gertruda Grabarczyk, III miejsce –
Elżbieta Przybylska.
Wyróżnienia – Przemysław Barański, Lidwina Karnabal,
Teresa i Bogusław Zaporowscy.
Kategoria działki na terenach Rodzinnych ogrodów działkowych: I miejsce – Stefania Kubacka, II miejsce – Bogumiła i Waldemar Jędrzejczak, III miejsce – Irena Matecka.
Wyróżnienia – Bogdan Gąsiorek, Elżbieta i Mirosław
Kraszewscy.
W kategorii zieleńce – kwietniki osiedlowe, zakładowe,
szkolne przyznano I i II nagrodę zieleńcom zlokalizowanym
w Pecnej przy ul. Głównej 50 oraz ul. Łąkowej, zgłoszonym
przez Roberta Cieleńskiego.
Burmistrz Gminy Mosina oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie dziękuje
wszystkim za udział w Konkursie „Zielona Gmina”. Wszyscy uczestnicy wykazali się wielką pracowitością, dbałością
o dobór krzewów, bylin, kwiatów oraz nietuzinkową aranżacją.
JN, fot. Monika Kujawska

Nowa linia komunikacyjna nr 694
Informujemy, że z dniem 1 października 2018r. dotychczasowa bezpłatna linia komunikacyjna zastępcza (Mosina Dworzec
PKP – Mosina Śremska/Jasna) została zastąpiona nową linią
komunikacyjną nr 694 (Mosina Dworzec PKP – Leszczyńska/
Dębowa- Leszczyńska/Długa – Leszczyńska/Ogrodowa - Leśna
– Krosińska I – Krosińska/Nadleśna - Krosińska/Sosnowa –
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Śremska/Jasna – Śremska/Leśmiana – Śremska GS – Mosina
Dworzec PKP). Cenny biletów zgodne z obowiązującym cennikiem dla przejazdów gminnym transportem zbiorowym.
Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych
są dostępne na stronie www.pukmosina.pl
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Powstańczy zlot harcerzy
W dniach 21 – 23 września w bazie harcerskiej w Rogalinku
odbył się Zlot Hufca ZHP Mosina poświęcony powstaniu
wielkopolskiemu 1918 -1919. W ten sposób Hufiec rozpoczął obchody 100. rocznicy wybuchu powstania. – Dla nas,
mosińskich harcerzy, jest to niezwykle ważne wydarzenie,
ponieważ jest to pierwszy zlot od momentu reaktywacji hufca, która miała miejsce w zeszłym roku. – mówi Magdalena
Jakubowska, Komendantka Hufca ZHP Mosina. – Zlot to
spotkanie całego środowiska harcerskiego Gminy Mosina,
w czasie którego poprzez program skierowany do zuchów,
harcerzy oraz wędrowników chcemy rozpocząć obchody 100
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
We wrześniowym zlocie w Rogalinku udział wzięło 140
uczestników – zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów Hufca Mosina. Zlot rozpoczął
apel inaugurujący i
krótka inscenizacja historyczna. Do wiwatującego tłumu
Wielkopolan z gmachu poznańskiego Bazaru przemawiał
Ignacego Jana Paderewskiego. W inscenizacyjne role wcielili się oczywiście uczestnicy Zlotu. Podczas harcerskiego
świeczniska – obrzędowego ogniska harcerskiego odbywały
się zajęcia programowe dotyczące powstania wielkopolskiego. Mosińscy harcerze wzięli także udział w grze miejskiej
o powstaniu wielkopolskim na terenie Poznania.
Organizatorzy Zlotu – Komenda Hufca ZHP Mosina, przewidzieli także dzień otwarty, podczas którego goście „z zewnątrz” mogli obserwować przebieg warsztatów dla zuchów
i harcerzy. W warsztatach dominował motyw powstańczy,
a gro uczestników zamieniło harcerskie mundury w stroje

i mundury z okresu powstania. Pomogli im w tym rekonstruktorzy, zapewniając także „militarne” atrakcje. Geocatching
z organizowaniem skrzynek powstańczych, warsztaty językowe, nawiązywanie łączności ze światem za pośrednictwem
krótkofalówki, to tylko niektóre ze zlotowych wydarzeń
z tematem przewodnim nadchodząca – okrągłą rocznicą
zwycięskiego zrywu Wielkopolan sprzed 100 laty. W tym dniu
Zlot odwiedzili: Tomasz Kujaczyński – Komendant Chorągwi
Wielkopolskiej, siostry Doroty Lisek – nieżyjącej komendantki
Hufca Mosina, patronki Szczepu WATRA, Adam Bech – Prezes
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów
Poznańskich oraz były Komendant Szczepu WILKI, zastępca
burmistrza Przemysław Mieloch, Anna Bąk - Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rogalinie, Anna Załuska-Kwiatek – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Mosinie.
Zlot Hufca ZHP Mosina w Rogalinku zakończył apel, na
którym przyznano nagrody za najlepszy strój powstania
lub osoby z epoki, a także polowa Msza Św., którą poprowadził hm. Paweł Kujawa – proboszcz parafii w Krośnie,
a jednocześnie były kapelan Chorągwi Wielkopolskiej. – Zlot
sprawił wszystkim dużo radości ze wspólnego spotkania,
z dobrze przemyślanych zajęć programowych o powstaniu
wielkopolskim, które pozwoliły uczestnikom nie tylko dotknąć historii, ale zdobywać wiedzę o powstaniu w działaniu,
a właśnie działanie pozwala lepiej tę wiedzę przyswoić –
uważa Magdalena Jakubowska.
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Ocena dendrologiczna drzew na ul. Kolejowej
w Mosinie

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż na zlecenie
Gminy Mosina przygotowana została ocena dendrologiczna
26 szt. drzew rosnących wzdłuż ul. Kolejowej w Mosinie oraz
1 szt. drzewa przy ul. Farbiarskiej w Mosinie.
Przedmiotem opracowania była ocena stanu fitosanitarnego
drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanym L., dąb szypułkowy Quercus robur L., klon zwyczajny
Acer platanoides L., jesion wyniosły Fraxinus excelsior L.,
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. oraz klon jawor Acer
pseudoplatanus L. Przeprowadzona w dniach 4 i 5 czerwca
2018 r. ocena polegała na:
1. badaniu stanu wnętrza drzew przy zastosowaniu tomografu dźwiękowego, 2. badaniu zasięgu zgnilizny wewnętrznej, pustych przestrzeni oraz stanu zdrowotnego systemów
korzeniowych, 3. ocenie statyki drzew za pomocą metody
VTA, polegającej na ocenie widocznych symptomów mających wpływ na utratę lub osłabienie stabilności pni drzew,
4. ocenie klasy ryzyka upadku i zaklasyfikowanie do jednej
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z pięciu klas tendencji do upadku, 5. określeniu intensywności
użytkowania otoczenia każdego diagnozowanego drzewa,
6. określeniu występowania gatunków chronionych i miejsc
gniazdowania, 7. pomiarze pni drzew, 8. pomiarze wysokości
drzew, 9. określeniu przynależności gatunkowej drzew, 10.
ocenie stanu żywotności drzew, 11. ocenie skali zdrowotności
drzew, 12. ocenie witalności drzew.
Przeprowadzona ocena miała na celu określenie stanu fitosanitarnego badanego drzewostanu oraz przedstawienie
wniosków z przeprowadzonej oceny, z której wynika: 1. drzewa
wytypowane do usunięcia – 1 szt., 2. drzewa wytypowane
do badania SIM (badanie statyki) – 4 szt., 3. drzewa wytypowane do cięć pielęgnacyjno – sanitarnych – 21 szt., 4. drzewa
wytypowane do zastosowania wiązań elastycznych – 1 szt.,
5. drzewa dla których nie zachodzi konieczność wykonania
jakichkolwiek zabiegów – 4 szt., 6. gatunki chronione (fauna) – 1 szt.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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W intencji pomordowanych Otwarcie świetlicy
23 września na terenie lasu w Sowinkach, przy grobach
ofiar ll Wojny Światowej, odbyła się coroczna Msza polowa
w intencji pomordowanych. Wielu mieszkańców współpracowało nad stworzeniem i dekoracją ołtarza, podziękowania
dla Państwa Pohl oraz Państwa Markowskich. Wydarzenie
poprowadził znany konferansjer Ziemi Mosińskiej Andrzej
Kasprzyk. Była to również okazja, by powitać naszego nowego proboszcza ks. Adama Prozorowskiego, który wraz
z proboszczem z Żabna ks. Waldemarem Babiczem poprowadzili uroczystość. Miłym zaskoczeniem była obecność tak
wielu osób, mieszkańców okolicznych wsi, Mosiny a nawet
Poznania. Składamy serdeczne podziękowania za przybycie
dla Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia oraz wszystkich przedstawicieli władz miasta i gminy oraz powiatu.
Było nam niezmiernie miło gościć Powiatową Policję Konną
z Poznania, Stowarzyszenie Ochotniczy Reprezentacyjny
Oddział Ułanów Miasta Poznania, Ochotniczą Straż Pożarną
z Żabinka, przedstawiciela Nadleśnictwa Konstantynowo,
przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, oddział
harcerzy z Mosiny oraz Pana Jacka Rogalke, który zadbał
o nagłośnienie. Po uroczystości Rada Sołecka przygotowała
ciepły poczęstunek w zaprzyjaźnionej Fundacji Stworzenia
Pana Smolenia. Z całego serca dziękujemy wszystkim za
przybycie i uczczenie pamięci ofiar ll Wojny Światowej.
Rada Sołecka Sołectwa Sowiniec, Sowinki

25 września miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie świeżo wyremontowanej świetlicy w Borkowicach. Na
uroczystość zorganizowaną przez sołtysa Macieja Patelę oraz
Radę Sołecką wsi Borkowice i Bolesławiec zostali zaproszeni
przedstawiciele lokalnych władz, radni i sołtysi, a także proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie
oraz mieszkańcy. Na wstępne sołtys Maciej Patela przedstawił
zakres prac wykonanych podczas remontu oraz podziękował
mieszkańcom i władzom gminy za pomoc udzieloną podczas
remontu świetlicy. Wartość całej inwestycji wyniosła 315 tys.
zł, z czego 130 tys. zł dofinansował Urząd Marszałkowski
z funduszy unijnych „Termoizolacja obiektów użyteczności
publicznej”. Pozostałą część kosztów pokryła Gmina Mosina.
Zakres prac obejmował: wymianę dachówki, termoizolację dachu, wymianę okien na poddaszu. Wymienione zostały także
wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wybudowano nowe
toalety, zamontowano nowe instalacje elektryczne, hydrauliczne
i centralnego ogrzewania. W świetlicy znalazły się także nowe
posadzki i tynki wewnętrzne. Po uroczystym poświęceniu świetlicy przez ks. Proboszcza Pawła Kujawę zgromadzeni goście mieli
okazję wysłuchać niepowtarzalnego koncertu Basi Szelągiewicz
na skrzypcach elektrycznych. Warto wspomnieć, że Basia znana
jest między innymi z występów w duecie ze skrzypaczką Alicją
Chrząszcz, koncertowała także u boku Ray’a Wilsona wraz
z zespołem Genesis Classics. Po koncercie do wspólnych zabaw
i animacji dla dzieci zaprosił Animator Polska. Sołtys wsi Borkowice składa szczególne podziękowania mieszkańcom za pomoc
w pracach porządkowych i wyprowadzce, za udostępnienie
transportu do przewiezienia wyposażenia oraz udostępnienie
miejsca do jego przechowywania na czas remontu.		
						Red.

Sprostowanie
Informuję, że na łamach wrześniowego numeru pisma
ukazała się błędna informacja na temat wyników konkursu literackiego „Mosina- wspomnienia z PRZYSZŁOŚCI”,
zorganizowanego w związku z obchodami 170. rocznicy
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Otóż I miejsce
w konkursie zajął Aleksander Tomczak, uczeń SP nr 1
w Mosinie, miejsce II - Hanna Wieczorek, uczennica SP
w Krosinku, a miejsce III - Jan Piotrowski, SP nr 1 w Mosinie.Za zaistniały błąd przepraszam i jeszcze raz gratuluję,
organizator 		
Katarzyna Wachowiak- Hołysz
W tej samej rubryce wkradł się również inny błąd – autorami
pocztówek z Mosiny na okładce „Informatora Mosińskiego” są laureaci konkursu gminnego zorganizowanego przez
Szkołę Podstawową w Rogalinku, a nie jak błędnie podano
w Rogalinie. Za pomyłki – przepraszamy! Joanna Nowaczyk
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I Młodzieżowy konkurs talentów – Elegant Show
Wyjątkowy wieczór, wyjątkowi artyści, wyjątkowi goście
i nagrody! Pierwszy młodzieżowy konkurs talentów przeszedł do historii pod znakiem dobrych emocji. W środę 19
września na scenie w MOK nie było przegranych. Wszyscy
uczestnicy reprezentowali wysoki poziom, wykazali się profesjonalizmem i dużymi umiejętnościami. Niestety konkursy
są po to, by nagradzać najlepszych. Dlatego też, dziękujemy
Jackowi Mejerowi MEZO za realizację pierwszej nagrody
w Elegant Show, którą był udział w koncercie artysty i dedykowany warsztat. Nagroda trafi ła do rozśpiewanych sióstr
Apolonii i Michaliny Dudek z Rogalinka, stylizację znanej
projektant mody Agnieszki Ostrowskiej ubierającej gwiazdy
polskiej estrady wywalczyła para taneczna Julia Wiatrowska
i Tadeusz Bryla z Daszewic. Warsztat z aktorką, scenografem,
reżyser teatralnym i telewizyjnym Grażyną Wydrowską otrzymała utalentowana Zofia Nojszewska. Na wyróżnienie zasłu-

żyli: obiecujący zespół C7 (Iga Lewandowska, Amelia, Zosia
i Julia Szulc, Kasia Tomowiak, Marta Kaczmarek i Dominika
Frąckowiak), Kinga Maciejewska, Małgorzata Pieszak, Zuzanna
Kubasik, Wioletta Jatczyńska, Antonina Żabiełowicz, Marlena
Jankowska i Olga Ławniczak. Cały konkurs nie odbyłby się
bez wsparcia naszych gości honorowych, Małgorzaty Rajkowskiej i Marty Berety. Na podziękowania zasługują również
Mosiński Ośrodek Kultury, Gmina Mosina, a także sponsorzy.
Nad techniczną stroną Elegant Show czuwał niezawodny Piotr
Demuth. Należy wspomnieć również, że nagrodą za udział
w wydarzeniu dla wszystkich obecnych był występ obdarzonej
niezwykłym kolorytem głosu sopranistki Marty Matuszewskiej. Całość koordynowała Jula Kordy, a wspierali ją w tym
posłowie Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej
– pomysłodawcy konkursu. Dziękujemy za tę moc wrażeń!
Dorota Lisiak

Miasteczko ROWEROWE
W niedzielę 16 września, ponad stu pięćdziesięciu rowerzystów wyjechało na trasę Rajdu Rowerowego zorganizowanego
przez Sołtysa i Radę Sołecką Krosna. Okazją do tej rowerowej imprezy, która od kilku już lat odbywa się tu dwa razy
w roku, tym razem było oficjalne otwarcie Miasteczka Ruchu
Drogowego na placu przy wiejskiej świetlicy.
Miasteczko Ruchu Drogowego w Krośnie zrealizowane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, a jego realizacja
sfi nansowana została ze środków tego budżetu, a także pozyskanych środków zewnętrznych. Symbolicznego otwarcia
miasteczka w niedzielne, wrześniowe popołudnie, dokonali
jego przyszli użytkownicy – mali rowerzyści, w asyście zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha, który stawił się na tę
okoliczność także na rowerze.
Rajd Rowerowy towarzyszący imprezie, jak zawsze był rajdem prawdziwie rodzinnym. Frekwencja rowerowych rajdów
w Krośnie jest zawsze bardzo duża, a tym razem była jeszcze
większa. Sprzyjała temu na pewno piękna, słoneczna pogoda
i ciekawość nowej, wiejskiej inwestycji. Wiele spośród ponad
setki rowerów, zaopatrzonych było w siodełko, bo mamy
i tatusiowie zabrali ze sobą na 15-kilometrową trasę swoje najmłodsze pociechy. Ale zanim uczestnicy wystartowali, posadzili
krzewy wzdłuż miasteczka zakupione z funduszy sołectwa.
Słoneczna pogoda sprzyjała rowerzystom na trasie, a na mecie
– także przy świetlicy wiejskiej w Krośnie, czekała kiełbaska
z grilla, placki i rowerowe światełka...W Miasteczku Ruchu
Drogowego, zanim jeszcze przecięto wstęgę, panował wzmożony ruch. Sądząc po zainteresowaniu od pierwszego dnia
jego użytkowania, to trafiony pomysł mieszkańców Krosna

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

i tutejszej Rady Sołeckiej. Kolorowy plac do nauki zasad ruchu
drogowego, a także do zabawy w gry podwórkowe - Twistera,
Chińczyka czy Klasy, służyć będzie przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom tej wsi, ale nie tylko – miejsce to jest
otwarte także dla dzieci spoza sołectwa. Joanna Nowaczyk
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W Galerii Sztuki
Od 1 czerwca tego roku, w Mosinie działa Galeria Sztuki.
Ta nowa instytucja kultury powstała z połączenia Galerii
Miejskiej i Izby Muzealnej, funkcjonujących wcześniej
w strukturach Mosińskiego Ośrodka Kultury. Dyrektorem
Galerii Sztuki jest Dorota Strzelecka, dotychczasowy kierownik artystyczny Galerii Miejskiej. W nowej formule
organizacyjnej, mimo wakacyjnego sezonu ogórkowego,
odbyło się tu kilka ciekawych wydarzeń.

Wystawy
Czerwiec – Malarstwo Krzysztofa Ryfy
Artysta ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Malarz
i pedagog, założył Niezależną Galerię 33 w Ostrowie
Wielkopolskim. Krzysztof Ryfa jest kuratorem wystaw,
animatorem kultury, organizatorem i uczestnikiem wielu
plenerów artystycznych, laureatem nagród i wyróżnień.
O pracach tego artysty Natalia Wegner napisała: Obrazy
Krzysztofa Ryfy zapraszają do wnętrza, w którym coś się
dzieje lub dopiero ma się wydarzyć, wypływają z namysłu,
z nagłej decyzji. Czerpią z substancji miasta oraz podróżnych mgnień. Przychodzą nocą, z zasklepienia w pracowni,
gdy świat wokół zastyga i rzepak żółci się najmocniej…
Sierpień – wystawa prac podopiecznych Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie
W Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, w ramach terapii grupowej prowadzone są między innymi
warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie i rękodzielnicze. Prace
plastyczne, które powstają w ramach tych warsztatów,
prezentowane są w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, a także cyklicznie – w Galerii w Mosinie. W czasie tegorocznych
wakacji, miał miejsce kolejny wernisaż prac uczestników
Domu Pomocy Maltańskiej.
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Wrzesień – „Z daleka i z bliska” w obrazach Krzysztofa Mętla
Urodzony w roku 1993 artysta, absolwent Publicznego Liceum Plastycznego w Opolu, w 2013 r. rozpoczął studia malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2015
roku rozpoczął studia filozofii klasycznej na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, a rok później obronił dyplom licencjacki
„Neosarmaci – bohaterzy i frajerzy” na Wydziale Malarstwa
i Rysunku UAP w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka.
Autor wystaw i laureat konkursów, m.in. konkursu ogłoszonego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu konkurs na
projekt i realizację wystawy indywidualnej, Ogólnopolskiego
Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora, międzynarodowego Pienkow Art Residency. Dyplom magisterski „Zmierzch
Drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy”
przygotował w pracowni dr hab. Dominika Lejmana. Krzysztof
Mętel o procesie tworzenia: …Sukcesywnie dzięki mentalności
medium, wartościom takim jak kształt kolorowych plam farby czy
ślad narzędzia – a może tylko przeczucie – staje się wypowiedzią.
Obraz jest z farby, którą formuje się rękami.

W Salonie Poetyckim
W czasie wakacji w Salonie Poetyckim odbyły się dwa spotkania: „Dotykam czule życia” z Elżbietą Gałęzewską-Krasińską,
a także wieczór poświęcony poezji krakowskiego poety i pieśniarza Vladimira Stockmana i muzyką poznańskiego barda
Tomasza Bateńczuka.		
J. Nowaczyk / Fot. Agnieszka Bereta
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Eko Świadoma Mosina
22 września przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbył się
Festyn Ekologiczny. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. „EKOświadoma Mosina”, bo pod taką nazwą odbyła
się impreza, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Podczas
konkursów na etapie międzyszkolnym dzieci mogły wykazać
się swoją twórczością plastyczną, fotograficzną oraz wiedzą
o przyrodzie. Zwycięzcy otrzymali nagrody indywidualne,
które również były współfinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu. Nagrody były przewidziane również dla szkół między
innymi za zbiórkę baterii. Oprócz konkursów przeprowadzane zostały warsztaty z OZE (odnawialnych źródeł energii),
badania gleby oraz malowania koszulek. Organizatorem
warsztatów oraz pieczę nad przeprowadzeniem
doświadczeń sprawowali pracownicy Fundacji
Zielone Wzgórze z Rogalinka.
Festyn nie odbyłby się, gdyby nie wspaniała
organizacja i pomoc dyrekcji szkoły – pani dy-
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rektor Alicji Trybus, jej zastępcy Alicji Wituckiej-Piskorskiej, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie, jak również pracowników Urzędu Miejskiego
w Mosinie koordynujących festyn, m.in. Anny Balcerek-Kałek
i Katarzyny Suchockiej. Dzięki takiemu zespołowi mogliśmy
cieszyć się z wielu atrakcji podczas festynu między innymi:
smakowaniem wspaniałych ciast, produktów ekologicznych
oraz naturalnych przetworów. Tego dnia mogliśmy uruchomić
dziecięcą fantazję poprzez budowanie z tzw. odpadów oraz
odnowić swoją garderobę poprzez kilka naturalnych trików.
Bardzo dużym powodzeniem cieszył się pokaz palenia w piecu.
Podczas festynu mosińską „dwójkę” odwiedziło mnóstwo
przedsiębiorców, wystawców oraz osób zainteresowanych tematyka ekologiczną. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie
i pomoc. Miejmy nadzieję, że także w przyszłym roku uda
się pozyskać środki, by zorganizować taki festyn.
Duża frekwencja, zainteresowanie i zadowolenie
uczestników świadczą o tym, że naprawdę warto.
Katarzyna Suchocka Biuro Zarządzania Projektami
		
i Funduszami Europejskimi UM

Laureaci konkursów
• W konkursie na ekozabawkę: Agnieszka Teodorczyk –
Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie, Diana Yedynach
– Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku
• w konkursie na ekokomiks: I miejsce Nicole Wawrzyniak,
II miejsce Martyna Górna, III miejsce Blanka Ostrowska;
wyróżnienia: Klara Szmigielska Jolanta Baraniak, Patrycja
Adamska
• w konkursie fotograficznym: „Ekologiczne rozwiązania
na szlakach wakacyjnych wypraw”: I miejsce Martyna Skuła,
II miejsce Julia Frankowska, III miejsce Bartosz Walkowiak
• wyróżnienia: Matylda Janiak, Alicja Białas, Mikołaj

oświata

Popeć, Martyna Przedwojska, Piotr Frątczak, Malwina Sydow,
Paulina Marciniak
• w konkursie fotograficznym „Naturalne zdewastowane
miejsca w gminie Mosina”: I miejsce Jagoda Wolarczak, II
miejsce Filip Dygowski, III miejsce Zofia Brzozowska
• w konkursie na zbiórkę zużytych baterii: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie zebrała największą ich ilość 1411,7 kg
• w konkursie na najsmaczniejsze ciasto „dwójki”: I miejsce
pani Edyta Greń, II miejsce pani Katarzyna Woźnicka, III
miejsce pani Monika Rogalka. Wyróżnienie: pani Elżbieta
Piecuch.
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Pyry, wianki i tymianki
...czyli jak zwykły ziemniak może stać się inspiracją dobrej
zabawy.
8 września w Wiórku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” po raz czternasty zorganizowało doroczne „Święto Pyry” i nie była to wcale impreza „emerycka”,
a festyn prawdziwie rodzinny i międzypokoleniowy.
W sobotnie, słoneczne popołudnie mieszkańcy wsi i okolic
ściągnęli licznie na plac przy wiejskiej świetlicy, bo wiedzieli,
że czeka ich dobra zabawa. Konkursy, loteria, tańce, śpiewy
i gastronomia – było wszystko!
Panie plotły konkursowe wianki, a panowie... próbowali
swoich sił w konkurskie kulinarnym na najlepsze plędze.
Żeby go wygrać, trzeba było pyrki obrać, zetrzeć i wysmażyć
pod surowym, sędziowskim, oczywiście damskim okiem.
Sprawnością iście sportową wykazali się uczestnicy slalomu z pyrką, z najlepszym czasem pokonania trasy – osiem
sekund! Na stoisku zielarskim, kto rozpoznał gatunek zioła,
otrzymał je jako nagrodę. Każdy mógł też spróbować swoich
sił w konkursie na najciekawszą ziemniaczaną rymowankę, a
inwencji twórczej nie brakowało.W „strefie mądrego dziecka”,
zanurzane w nienewtonowskiej cieczy niczym w ruchomych
piaskach dziecięce dłonie sprawdzały, jak przedziwnie zachowuje się ziemniaczana mąka z dodatkiem wody. A jeśli wrzucić
do niej nieco pianki do golenia, to można było nawet ulepić
bałwana. W kółko i krzyżyk zagrano ziemniakiem, a pyrki
w wytłaczankach zamiast jajek, posłużyły do rywalizacji na
chwyt szczypcycowy. Malowanie kwiatów zamiast pędzlem
plastikowym nożykiem, modelowanie balonów, baloniki na
drucikach etc. i wreszcie konkurs na „Pannę pyrkę” wykonaną rzecz jasna z ziemniaka – te i inne atrakcje sprawiły,
że i dzieci nie mogły się nudzić.
Na plenerowej scenie widownię zabawiali poznańską gwarą uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapurach, a potem
zaśpiewał chór SEiR „Jedność”, który zaprosił wszystkich
do wspólnego śpiewania. Ale największym chyba zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa z atrakcyjnymi na-

grodami, bo przez długi czas po szczęśliwy los ustawiała się
długa, długa kolejka... Uczestników zapraszały stanowiska
gastronomiczne, a w razie „niestrawności”, czy innych niepożądanych zdarzeń, przez cały czas czynne było festynowe
stoisko medyczne, na którym można było dokonać pomiaru
ciśnienia i poziomu cukru.
Wiórkowe „Święto Pyry”, które poprowadził ze swadą
i z odpowiednią dozą humoru Andrzej Kasprzyk, zakończyła taneczna zabawa. A jeśli do kogoś dotarł jeden z pięciu
wypuszczonych, także redakcyjną ręką w niebo balonów
z pozdrowieniami z Wiórka, to proszony jest o pilny kontakt
pod podany w balonie numer telefonu, choćby nawet balon
doleciał na inną planetę...
Brawo! Brawo dla organizatorów tej wyśmienitej zabawy,
dla uczestników, którzy w tę zabawę potrafili się wspaniale
włączyć i dla samej bohaterki festynu - „poznańskiej” pyrki,
bo serwowana na festynie z doskonałym gzikiem, smakowała
wyśmienicie!
Wszystkich mieszkańców, nawet dalszych okolic Wiórka
zachęcam, by w przyszłym roku odwiedzili Wiórek przy okazji tutejszego lokalnego „Święta Pyry” – nie pożałujecie. Jak
głosi jedna z konkursowych rymowanek: „Święto plonów,
święto pyry – na dożynki idą giry. Będą tany, pyry z gzikiem,
Wiórek wita was z okrzykiem!”
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Jedność” Czapury
-Wiórek działa od kwietnia 2005 roku – początkowo jako Koło
Nr 5 PZEiR przy Oddziale Rejonowym w Mosinie, później od
stycznia 2008 r. jako Stowarzyszenie. Jego ideą przewodnią jest
inicjowanie i propagowanie różnych przejawów aktywności
w życiu społecznym, wspólnego spędzania czasu, a także
integracja środowiska. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest
Stanisław Cegielski, a jego zastępcą Danuta Paszkiewicz, która
stowarzyszenie prowadziła przez pierwsze 10 lat.
Fotorelacja na okładce.
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk szczęśliwa posiadaczka konkursowego tymianka

Stypendia przyznane
25 października odbyło się posiedzenie komisji opiniującej
wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Samorząd Gminy Mosina corocznie
przyznaje 10 stypendiów. Do ubiegłego roku otrzymywali
je uczniowie klas II i III gimnazjów. W związku z reformą
stypendia od tego roku przyznawane są dla uczniów klas
gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. Burmistrz Gminy Mosina zaakceptował postanowienia komisji.
W roku szkolnym 2018/2019 stypendia naukowe otrzymają:
a) Maja Kilian – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie;
b) Aleksandra Lange – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
c) Franciszek Niemczewski – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
d) Agata Nowicka – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie;
e) Mikołaj Nowicki – uczeń kl. III gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
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f) Julia Apolonia Strzelczyk – uzennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
g) Aleksandra Szłapka – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1w Mosinie;
h) Tymoteusz Wincek – uczeń kl. III gimnazjum Szkoły
Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie.
Natomiast stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
otrzymają:
a) Mikołaj Biedermann – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Daszewicach;
b) Oskar Piłat – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1
w Mosinie.
Stypendystom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom gratulujemy
i życzymy, aby dalej mogli rozwijać swoje zainteresowania
i odnosili kolejne sukcesy.
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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Dzikie Zakończenie Lata w Krosinku
Zeszłoroczne imprezy: „Dziki Bieg w Samo Południe” oraz
„Morderczy Trening” okazały się wielkim sukcesem. W tym
roku Marta Borkowska-Bereta z Guber House oraz Magda
Grajcar z Loft Fitness postanowiły połączyć siły i wraz
z sołtysami: Krosinka – Bernadettą Borkowską i Borkowic –
Maciejem Patelą, zorganizować zawody biegowe dla dorosłych
i dzieci połączone z wielkim festynem sportowym. Ustalono
nazwę imprezy DZIKIE ZAKOŃCZENIE LATA.
Do przedsięwzięcia włączyli się harcerze ZHP Hufiec Mosina,
strażacy z OSP Mosina, Żabinko, Krajkowo i Nowinki oraz
kluby sportowe UKS Orlik Mosina, Shootboxer, Invictus, Mosina Team oraz Guber House Basketball Team. OSIR Mosina
poparł ideę wspólnego działania i pomógł w realizacji zadania.
Wybór miejsca był łatwy. Tylko Rio Grande, w Krosinku,
gdzie odbywały się już poprzednie biegi. Zawsze przy dużym
wsparciu właściciela Witolda Styły.
Powstała wspaniała ekipa, która przez kilka tygodni przygotowywała całą imprezę.I tak, w sobotę 1 września odbyło
się największe wydarzenie tegorocznych wakacji, czyli Dzikie Zakończenie Lata. Punktualnie o 14.00 zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, który dał sygnał do startu dla
pierwszych zawodników w Biegu Coyota. Uczestnicy musieli
pokonać ok 30 przeszkód naturalnych i stworzonych przez
organizatorów na 6-cio kilometrowej trasie. Zawodnicy m.in.
przeprawiali się przez rzekę Samicę, kanał Obry, czołgali się
w błocie, przeskakiwali ścianki drewniane, oraz wspinali się
po linach. Nie było łatwo, lecz wszyscy wbiegli na metę cało
i z ogromnymi uśmiechami na twarzy.
Spośród kobiet zwyciężyła Beata Lisiecka, z czasem 39:51

min. Anna Jarczyńska była druga, a Alicja Maćkowiak trzecia.
W kategorii open mężczyzn wygrał Piotr Idczak z czasem
29:14 min, za nim był Rafał Tomowiak, a minutę później
Łukasz Grzesik. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sponsorów oraz Gminę Mosina.
Po dekoracji ze wszystkich zawodników wytypowano zdobywców dwóch aut z pełnym bakiem na weekend oraz voucherów na treningi sztuk walki. O godzinie 16.00 rozpoczęły się
gry sportowe dla dzieci. Każdy mógł wziąć udział w 3 różnych
zabawach. Pierwsza to Bieg Małego Lucky Lucka, czyli bieg
z przeszkodami nagradzany pięknym medalem. Następnie
był Indiański Krąg, składający się ze stacji sprawnościowych
z przygotowanych przez kluby sportowe. Ostatnią zabawa była
gra terenowa - Poszukiwacze Zaginionego Skarbu, stworzona
przez harcerzy z poszczególnych szczepów, gdzie należało
rozwiązać zadanie i odnaleźć według mapy złote dukaty.
Dla wszystkich łasuchów były pyszności z wiejskiego stołu
począwszy od „pyry z gzikiem”, chleba ze smalcem i ogórkiem, kończąc na wędlinach i słodkościach od sponsorów
i obowiązkowo wata cukrowa i lody dla milusińskich. Dzieciaki szalały na dmuchańcu, trampolinie i jeździły na kucykach.
O 18.00 rozpoczęła się wielka zabawa taneczna- Kowbojskie
After Party, w której wzięli udział zarówno organizatorzy,
partnerzy, sponsorzy imprezy oraz wielu mieszkańców naszej
Gminy. Dzikie Zakończenie Lata było naprawdę wyjątkowe,
wszyscy bawili się znakomicie i nawet deszcz nie popsuł atmosfery. Zatem decyzja była jednogłośna – za rok widzimy
się ponownie!
Organizatorzy

it w rogalinie
Punkt Informacji Turystycznej przy pałacu w Rogalinie działał od czerwca
do sierpnia 2018 roku. W tym czasie odwiedziło go 14 140 turystów, w tym
109 grup oraz wielu gości z zagranicy, w tym z Azji, Ameryki Północnej,
Południowej oraz Europy. Odwiedzający mogli się dowiedzieć o atrakcjach
gminy oraz okolic, a także gdzie można zjeść coś dobrego, gdzie są punkty
noclegowe oraz jak można spędzić aktywnie czas w Mosinie. Turyści dzielili
się również spostrzeżeniami dotyczącymi warunków dojazdu, oznakowania
oraz działalności Pałacu. Obsługiwani w Punkcie goście również często byli
zaskoczeni ilością atrakcji w Mosinie oraz okolicach. Niezaprzeczalnie Punkt
przyczynił się do promocji turystyki oraz rekreacji w naszej gminie i stał się
dobrą wizytówką Mosiny dla turystów z Polski oraz świata, a przekazane
przez odwiedzających spostrzeżenia zostaną rozpatrzone i przyczynią się
do poprawy wizerunku gminy. 					
GCI
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Egzekucja na Rynku w Kórniku

Franciszek Dłubała

Rozstrzelani z Daszewic
20 października minie 79. rocznica rozstrzelania w Mosinie 15 obywateli – mieszkańców Mosiny i okolic, publicznej
egzekucji dokonanej w ramach planowej akcji eksterminacji
Polaków przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta na
terenie Wielkopolski. Na mosińskim rynku życie stracili:
Franciszek Kołtoniak, Stanisław Kozak, Stanisław Jaworski,
Wincenty Frankowski, Stefan Królak, Antoni Roszczak,
Ludwik Baraniak, Jan Frąckowiak, Alojzy Szymański,
Piotr Bartkowiak, Józef Cierżniak, Alojzy Kujath, Józef
Lewandowski, Wiktor Matuszak, Roman Stefan Gawron.
Kilka godzin wcześniej podobnej zbrodni Niemcy dokonali na rynku w pobliskim Kórniku, a wśród 15 jej
ofiar było dwóch mieszkańców Daszewic – Jan Dłubała
i Franciszek Niemczal.
„Tannenberg” – tak brzmiał kryptonim hitlerowskiej
akcji, mającej na celu likwidację polskiej warstwy przywódczej i inteligencji w całej Wielkopolsce. Masowych
egzekucji dokonano według przygotowanych wcześniej list
proskrypcyjnych Polaków uznanych z racji swojej przedwojennej działalności za szczególnie niebezpiecznych dla III
Rzeszy. Byli wśród nich przedstawiciele
duchowieństwa, politycy, ludzie kultury,
przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy
i śląscy. Od 1 września do 25 października 1939 r. w wyniku 760 egzekucji,
zginęło ponad 20 tys. polskich obywateli.
Do Kórnika wojska niemieckie wkroczyły 10 września 1939 r., a już w październiku rozpoczęły się aresztowania.
W sierpniu 1939 r., tuż przed wybuchem
wojny, sołtysem Daszewic położonych
wówczas na terenie gminy Kórnik był
Franciszek Dłubała. Z racji pełnionej
funkcji odpowiadał za internowanie
Niemców, mieszkańców tej wsi oraz Kamionek współpracujących z nazistami.
Zapewne była to przyczyna, dla której
znalazł się on na niemieckiej liście proskrypcyjnej Polaków – wrogów III Rzeszy. Po wkroczeniu wojsk niemieckich
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do Polski, w obawie przed aresztowaniem ukrywał się,
jednak z troski o bezpieczeństwo rodziny wrócił do domu.
Jan Niemczal był również mieszkańcem Daszewic, miejscowym rolnikiem – prowadził tu ok. 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Jego brat Edmund Niemczal, zeznający
w powojennym śledztwie wszczętym w sprawie kórnickiej
zbrodni przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w latach 60., nie potrafił podać możliwych
powodów aresztowania Jana.
Jan Niemczal i Franciszek Dłubała razem z innymi zatrzymanymi, osadzeni zostali w dwóch celach prowizorycznego
więzienia zorganizowanego przez Niemców w kórnickim
ratuszu. Wśród aresztowanych był także Walenty Dwornicki, w latach 1948 – 1940 proboszcz parafii w Rogalinku,
który tak jak kilku innych zakładników, uniknął październikowej egzekucji. Pozostał wówczas jedynie świadkiem tej
zbrodni. Jednak w roku 1942 został uwięziony w obozie
koncentracyjnym w Dachau, gdzie zmarł.
20 października w godzinach porannych, piętnastu
z aresztowanych z Kórnika i okolic przewieziono do budynku miejscowej szkoły. Tam odbył się
niemiecki sąd doraźny, według podobnego scenariusza jak kilka godzin później w Mosinie. W charakterze tłumacza
„sądowego” obecny był Oskar Mayer,
burmistrz Kórnika. „Wśród oskarżających członków Sądu Doraźnego było
dwóch znajomych Franciszka Dłubały,
Paul Mayer z Daszewic i Gustaw Drange
z Kamionek. Żaden z nich nie próbował
bronić zatrzymanych, chociaż stawiane
im zarzuty były absurdalne...” – napisała
współcześnie Teresa Barć na podstawie
relacji swojej mamy Mieczysławy Kurkowiak z d. Dłubała.
Przesłuchania trwały około godziny,
a doraźny „sąd” skazał ich na karę śmierci. Potem, 14 ze skazanych przeprowadzono pod eskortą pod ratusz, gdzie
w dwóch lub trzech grupach zostali
rozstrzelani przez pluton egzekucyjny
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Einsatzgruppe VI. Po wykonaniu „wyroku” ich ciała
zostały przewiezione wozami wysypanymi piaskami na
miejscowy cmentarz, gdzie już wcześniej wykopano dół
pod zbiorową mogiłę. Tam też Niemcy dowieźli jednym z
wozów ciężko chorego, emerytowanego burmistrza Kórnika Teofila Wolniewicza i rozstrzelano nad grobem.
Zachowała się fotografia z tej publicznej egzekucji, wykonana przez jednego z niemieckich żołnierzy, który zlecił
wywołanie filmu kórnickiemu fotografowi Zbigniewowi
Wojciechowskiemu. Jedną, dodatkowo wykonaną odbitkę fotograf ukrył i przechował przez okres okupacji,
a po wojnie przekazał jako dowód niemieckich zbrodni
Najwyższemu Trybunałowi Narodowemu prowadzącemu
proces Artura Greisera.
Śledztwo w sprawie kórnickiej zbrodni wszczęte w roku
1968 przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, w latach 70. zostało zawieszone i na nowo
podjęte w roku 2004 przez Oddziałową Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dwa lata
później zostało jednak umorzone, gdyż nie udało się
ustalić tożsamości osób bezpośrednio odpowiedzialnych
za tę zbrodnię.
W roku 1945, na rynku w Kórniku odsłonięto tablicę
upamiętniającą ofiary egzekucji, na której widnieją nazwiska Franciszka Dłubały i Jana Niemczala z Daszewic.
Z inicjatywy rodzin zamordowanych w 1974 r., na kórnickim cmentarzu, w miejscu zbiorowej mogiły ziemnej
postawiono pomnik.

W 75. rocznicę – mieszkańcy”. W uroczystości odsłonięcia obelisku
uczestniczyły córki zamordowanych rozstrzelanych mieszkańców
Daszewic.

W roku 2015, 75 lat po kórnickiej egzekucji, mieszkańcy
Daszewic upamiętnili rozstrzelanych mieszkańców swojej
wsi pamiątkowym obeliskiem z napisem na okolicznościowej tablicy: „Pamięci mieszkańców Daszewic Franciszka
Dłubały ur. 7. X. 1896 r., Jana Niemczala ur. 15 XII
1909 r. rozstrzelanych przez zbrodniarzy hitlerowskich
20 października 1939 r. w Kórniku. Cześć ich pamięci.

Joanna Nowaczyk

Wykorzystano między innymi artykuł Teresy Barć, Wojenne losy rodziny Dłubałów z Daszewic w: Śremski Notatnik
Historyczny nr 9 (212) oraz zdjęcia i materiały pochodzące z Kroniki Sołectwa Daszewice.

20 października o godz. 17.30
pod obeliskiem upamiętniającym rozstrzelanych z Daszewic
– Franciszka Dłubałę i Jana Niemczala,
społeczność wsi odda im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze.
O godz. 18.00 w kościele paraﬁalnym w Głuszenie odprawiona zostanie msza św. w ich intencji.
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WYDARZY SIĘ

>>
26.10.2018r., w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie
się XIII Powiatowy Turniej Rzeźbiarski, którego celem jest
wyłonienie najzdolniejszych rzeźbiarzy amatorów, spośród
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników kółek zainteresowań Powiatu
Poznańskiego (bez miasta Poznania). Zapraszamy także osoby
dorosłe i seniorów. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc,
z każdej szkoły lub placówki kulturalnej można zgłosić do
trzech uczestników z każdej kategorii wiekowej. Prace wykonane podczas turnieju będzie oceniać profesjonalne Jury,
w którego skład wejdą zaproszeni artyści rzeźbiarze i plastycy.
Termin zgłoszenia uczestników upływa 18 października
2018r. Karta uczestnika turnieju oraz regulamin turnieju
są do pobrania na stronie organizatora: kultura.gmina.pl.

Mosiński Chór Kościelny pw. św.
Cecylii, Stowarzyszenie Muzyczne
Orkiestra Dęta ZHP im. hm. Antoniego Jerzaka oraz Mosiński Ośrodek
Kultury zapraszają w sobotę, 13 października 2018 r. o godz. 18.00 do Sali
Reprezentacyjnej MOK na uroczysty
koncert: „Muzyką i śpiewem czcimy
170-lecie proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej.
W koncernie wystąpi Marcin Lewandowski.

21 października 2018 r. odbędzie się
ostatni bieg z cyklu Mosińskiego Grand
Prix 5-10-15. III Bieg Pamięci przebiega
pięknymi terenami Nadleśnictwa Konstantynowo. Nie zabraknie ogniska,
ciepłego posiłku okolicznościowego
medalu oraz pamiątkowych gadżetów
dla każdego biegacza. Termin biegu jest
powiązany z lokalnym świętem mającym na celu upamiętnienie pomordowanych mieszkańców gminy Mosina
oraz pobliskich miejscowości przez
hitlerowców 20 października 1939 r.
Zapisy on-line oraz szczegółowe informacje dotyczące biegu dostępne sa
na stronie www.mosinskiegp.pl.

CERAMIKA
LATO
POD ŻAGLAMI

RYSUNEK

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia
ceramiczne dla dzieci. W
każdy wtorek o godz. 15:00
w sali nr 4, ul. Dworcowa 4.

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia
z rysunku w każdy poniedziałek o godzinie 17:30
w sali kolumnowej ul. Dworcowa 4.

LEKCJE GITARY
Zapraszamy na lekcje gry
na gitarze dzieci od lat 9
oraz młodzież szkolną.
Zajęcia odbywają się w
świetlicy wiejskiej w Świątnikach. kultura.gmina.pl

FUNDUSZE UE
Konsultacje ze Specjalistą
ds. Funduszy Europejskich
13.11 w godzinach 9:00 –
12:30 w sprawie m.in. rodzajów wsparcia.
Zapisy Gminne Centrum
Informacji w Mosinie,
Tel.: 618192746, gci@mosina.pl

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl

38

KALENDARIUM
AKTUALNOŚCI
WYDARZEŃ

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Premiera publikacji
„Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”
1 października w Mosińskim Ośrodku Kultury miała miejsce premiera publikacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny
i okolic”, która była także okazją do spotkania z jej autorami.
„Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic” autorstwa
Włodzimierza Gabrielskiego, Przemysława Mielocha, Joanny
Nowaczyk i Jacka Szeszuły to wydawnictwo Stowarzyszenia
Przyjaciół Jedynki z cyklu: „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” .
Dotychczas z tej serii wydanych zostało 8 zeszytów.
W roku 2008, na 90. rocznicę wybuchu powstania, ukazała
się z tej serii pierwsza pozycja o takim samym tytule. Był to
pierwszy w mosińskiej historiografii, zwarty zbiór ok. 130
biogramów powstańców wielkopolskich, efekt pracy zespołu
historyków i regionalistów – Przemysława Mielocha, Joanny
Nowaczyk, Jacka Szeszuły i nieżyjącego już Zygmunta Pohla,
nad udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej w powstaniu
wielkopolskim 1918 – 1919. Po roku 2008 praca badawcza była
kontynuowana, a do zespołu dołączył Włodzimierz Gabrielski.Tegoroczna pozycja „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny
i okolic”, dedykowana okrągłej, 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, to wydanie poszerzone, w którym
znalazło się już blisko 300 nazwisk i biogramów powstańców,
związanych miejscem zamieszkania z Gminą Mosina.
W spotkaniu autorskim z okazji premiery publikacji
udział wzięli licznie członkowie rodzin powstańców wielkopolskich, a także mieszkańcy zainteresowani wydawnictwem i historią lokalną. Autorzy podkreślili, że praca nad
tą książką i jej wydanie to ich osobisty, społeczny wkład
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w uczczenie 100. rocznicy wybuchu powstania. Każdy
z obecnych na spotkaniu miał okazję otrzymać egzemplarz
publikacji. Październikowa premiera „Powstańców Wielkopolskich z Mosiny i okolic” zapoczątkowała dystrybucję
tej publikacji. Jest ona bezpłatna i dostępna w Mosińskiej
Bibliotece Publicznej, w Gminnym Centrum Informacji
w Mosinie, a także u samych autorów: Włodzimierza Gabrielskiego, Przemysława Mielocha, Joanny Nowaczyk i Jacka
Szeszuły. Wydawca, a także autorzy mają nadzieję, że do
grudniowej rocznicy, publikacja zdąży dotrzeć do wszystkich
zainteresowanych jej posiadaniem.
Dla uczestników spotkania, Mosiński Ośrodek Kultury
przygotował także wspaniały koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w wykonaniu Various Artists Saxophone
Quartet, który wystąpił w składzie: Rafał Rachwał, Marcin
Najdek, Sebastian Zarych, Karol Kijas.
W Gminie Mosina przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego trwają już od 2016
roku. Gmina prowadzi bezpłatną akcję znakowania grobów
powstańców. Dotychczas, w ramach tej akcji oznakowanych
zostało 91 grobów. Główne uroczystości, do których organizacji włączają się także środowiska lokalne, odbędą się
w Mosinie 28 grudnia.
Redakcja / fot. Dariusz Madej
Publikacja „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”
dostępna jest również w wersji PDF na stronie zolnierzewolnosci.pl
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