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Drodzy Czytelnicy,

Dla samorządów początek nowego roku oznacza
rozpoczęcie realizacji kolejnego, rocznego budżetu.
Styczniowy numer „Informatora Mosińskiego”
otwiera najważniejszy dla naszych mieszkańców
temat nowego budżetu Gminy Mosina. Z przed-
stawionych informacji, a także za pośrednictwem
zamieszczonego we wkładce szczegółowego
wykazu tegorocznych zadań inwestycyjnych,
dowiecie się Państwo co przyniesie mieszkańcom
miasta i sołectw gminny budżet na rok 2016.

Jeszcze na finiszu starego roku, gorącym tematem
wykraczającym  swoim zasięgiem medialnym poza
nasz region, był ministerialny projekt „Białej
Księgi Ochrony Złóż Kopalin” z zagrożeniem
lokalizacji na terenie Gminy Mosina kopalni węgla

brunatnego. Zagrożenie zostało zażegnane, na co niemały wpływ miał podniesiony
protest społeczny, także przez naszych mieszkańców i nasz samorząd. Szczegóły tej
bulwersującej sprawy Czytelnik znajdzie wśród „Informacji z Urzędu”, a także w
sprawozdaniu z prac Rady Miejskiej. 

Zimowe miesiące nie powinny nikogo zniechęcać do korzystania z uroków naszej
pięknej okolicy. Zapraszam na trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Naro-
dowym, a gdy się zdarzą opady śniegu – na południowy stok Moreny Pożegowskiej,
na której w latach 70. czynny był nawet wyciąg narciarski. By o tym przeczytać,
odsyłam do kącika historycznego.

Zapraszam do lektury

Joanna Nowaczyk    

Szanowni Państwo! 
Z dużą ulgą przyjęliśmy fakt, iż

Ministerstwo Środowiska wyco-
fało się z realizacji projektu
„Białej Księgi Ochrony Złóż
Kopalin”. Na taką decyzję płynął
niewątpliwie społeczny protest
przeciwko realizacji tego pro-
jektu.  

Dziękuję Radzie Miejskiej,
pracownikom Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, instytucjom
oraz mieszkańcom, którzy zaan-
gażowali się w poinformowanie
społeczeństwa o zagrożeniach
dla Gminy Mosina wyni-
kających z tego projektu.
Składam gorące  podziękowania
wszystkim osobom, które wyra-
ziły swój protest w tej sprawie
za pośrednictwem portali
społecznościowych, a także
zgłaszając go jako uwagę bez-
pośrednio Ministerstwu Środowiska. Jednomyślnie opowiedzieliśmy się za
obroną naszego wspólnego dobra, jakim jest woda i całe środowisko natu-
ralne Gminy Mosina.   

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
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Budżet gminy prezentuje stan
finansów wspólnoty samorządowej. 

Budżet na 2016 rok jest porówny-
walny z budżetem końca 2015 roku.
Pokazane w nim dochody i wydatki
wynoszą odpowiednio: 93.674.241,00
zł i 92.976.074,28 zł. W zakresie
wydatków największą pozycję zajmuje
oświata – 37.367.270,00 zł. 

W zakresie wydatków inwestycyj-
nych Gminy na 2016 rok,
wymienionych w załączonej wkładce
do „Informatora Mosińskiego” nr 9,
chciałbym zwrócić uwagę na poniższe,
przykładowe pozycje, które pokazują
racjonalizm i optymalizację wydatków
Gminy oraz ochronę interesu ekono-
micznego mieszkańców. I tak, na
przykład: w zakresie budowy kanali-
zacji sanitarnej, poza strefą ochronną
ujęcia wody, Gmina przystępuje do
tworzenia koncepcji kanalizacji sani-
tarnej dla Borkowic, Bolesławca,
Dymaczewa Starego oraz Dymaczewa
Nowego, w oparciu o oczyszczalnię
ścieków zlokalizowaną w firmie
„Wielkopolski Indyk” w Bolesławcu.
Zgodnie z planem inwestycyjnym
wykonanym przez Spółkę Aquanet,
przyjętym przez Radę Miejską w
Mosinie pod koniec minionej kaden-
cji (wrzesień 2014), prognozowany
poziom cen za ścieki sanitarne w roku
2023 ma wynieść około 12 zł/1 m3.

Zauważyć tutaj należy, że każde
zwiększenie inwestycji przez Spółkę
Aquanet w zakresie budowy urządzeń
do odbioru i przetwarzania ścieków
powoduje wzrost ceny 1 metra sześ-
ciennego odbieranych ścieków. Gdyby
Spółka Aquanet realizowała budowę kanalizacji ściekowej w wymienionych wyżej miejscowościach w najbliższych latach, to cena
obioru ścieków w zlewni mosińsko-puszczykowskiej wzrosłaby do 15 zł/1 m3. Wszyscy mieszkańcy Gminy musieliby ponosić taki
koszt za ścieki. Samorząd chce zapewnić wszystkim mieszkańcom Gminy dostęp do kanalizacji w taki sposób, aby koszty z tym
związane ponoszone przez mieszkańców były jak najniższe. 

Jest to możliwe dlatego, że Gmina może zrealizować taką, jak opisana wyżej inwestycję taniej, niż Spółka Aquanet. Gmina ma
także możliwość pozyskania środków unijnych i pożyczek częściowo umarzalnych na takie prace. Po zakończeniu inwestycji, tak
powstały majątek będzie należał do Gminy, a nie do Spółki Aquanet. 

Kolejny przykład optymalizacji wydatków inwestycyjnych Gminy: zgodnie z obecnie obowiązującym planem miejscowym zagos-
podarowania przestrzennego dla terenów zawartych między ulicami: Leszczyńską i Strzelecką, w rejonie parku „Strzelnica”
planowano lokalizację nowego budynku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie. Obecne władze samorządowe Gminy są na etapie
korekty ww. planu i w miejsce planowanego nowego budynku Urzędu zamierzają wybudować zespół basenowo-rekreacyjny m.in.
z pływalnią, skateparkiem, strzelnicą, pomieszczeniami do rekreacji i odnowy biologicznej oraz zapleczem gastronomicznym. W
budżecie znajdziemy także kwotę 65.000,00 zł zaplanowaną na projekt techniczny adaptacji budynku ośrodka zdrowia przy ulicy
Dworcowej w Mosinie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie. Gmina przeniesie tam główną siedzibę Urzędu. Łączne koszty
projektu technicznego i wykonania adaptacji budynku będą znacząco niższe, niż budowa nowego obiektu. 

Te same przesłanki zastosowano także przy konstruowaniu pozostałych wydatków majątkowych Gminy na rok 2016, poka-
zanych w załączniku nr 7 do Uchwały nr XXV/184/15, Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 roku. 

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Budżet 2016 – nowe wyzwania
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 26 listopada 
– 31 grudnia

FINANSE 
• wydanie zarządzenia nr 
00501.210.2015 z dnia 8 grudnia
2015 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Mosina na rok 2015 – prze-
niesienie w planie wydatków
bieżących i wydatków realizowanych
w ramach  zadań zleconych,
przygotowanie i przedłożenie Radzie
Miejskiej w Mosinie na sesję 30 grud-
nia 2015 r. projektów uchwał: w
sprawie WPF na lata 2015-2020, w
sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2015, 
• przygotowanie na sesję budżetową
autopoprawki do projektu budżetu na
rok 2016 i WPF na lata 2016-2020 ->
s.3 „Budżet 2016 - nowe wyzwania”,  
• przygotowanie sprawozdań budżeto-
wych za miesiąc listopad 2015 r. dla
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu,
• rozliczenie wpływów z tytułu IV raty
podatków za 2015 r.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowa chodnika w ciągu ul. Szero-
kiej w Mieczewie – etap III,
• budowa chodnika w ciągu ul.
Różanej w Pecnej – etap II,
• rozbudowa budynku Zespołu Szkół
w Krośnie – budynek przy ul. Krasic-
kiego w Mosinie,
• budowa oświetlenia drogowego z
oprawami LED w Mosinie przy ul.
Porazińskiej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z 26 listopada 2015 r., zatwierdzone zostały
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w roku 2016 dla odbiorców usługi świadczonej przez Aquanet S.A. Informację o
taryfach, zasadach i sposobach rozliczania odbiorców usług dostępna jest na stro-
nie www.aquanet.pl w zakładce „Dla Klienta”. Obowiązująca w tym roku taryfa
wieloczłonowa składa się z następujących elementów: ceny za 1 m3 dostarczonej
wody lub odprowadzonych ścieków oraz opłaty abonamentowej za utrzymanie w
gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym również w zakresie
urządzeń ppoż.).

Jednocześnie Mosińska Rada Miejska uchwałą z 30 grudnia 2015 r. przedłużyła do
31 maja 2016 r. czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę dla „Majątku Rogalin”, określającą cenę 1 m3 wody w wysokości 2,96
zł + VAT czyli. 3,20 zł/m3 brutto oraz opłatę abonamentową w wysokości 2,16 zł +
VAT, tj. 2,33 zł miesięcznie brutto dla każdego odbiorcy. �

J. Nowaczyk

Nowe taryfy za wodę i ścieki
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Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• sieć kanalizacji sanitarnej i sieć
wodociągowa – Mosina ul. Konopnic-
kiej/ Orzeszkowej wraz z przyłączami. 

Zawarto umowy:.
• rozbudowa i przebudowa pomiesz-
czenia spotkań wiejskich w budynku
wielofunkcyjnym w Pecnej,
• sukcesywna dostawa lekkiego oleju
opałowego do placówek oświatowych
w 2016 r.

Wybór ofert: 
• opracowanie projektu budowy chod-
ników do szkoły przy ul. Krasickiego w
Mosinie; etap I – obustronny chodnik
na ul. Odnowiciela.

Ponadto: 
• trwa trójstronne (Powiat Poznański,
Gmina Mosina, Aquanet SA) uzgad-
nianie treści listu intencyjnego w
sprawie sposobu realizacji i finanso-
wania przebudowy ul. Sowinieckiej w
Mosinie, 
• podpisano umowę na montaż
urządzenia siłowni na terenie rekrea-
cyjnym przy Osiedlu nr 5 w Mosinie, 
• wykonano posadzkę w OSP w
Radzewicach,
• przeniesiono plac zabaw w Krosinku,
• przygotowanie 29 szt. kserokopii
przyłączy wody i kanalizacji sanitar-
nej,
• uzyskanie pozwolenia na budowę
sieci wodociągowej w Drużynie ul.
Graniczna,
• prowadzenie spraw związanych z
KPOŚ – wyjaśnienia i bieżące uzgod-
nienia,
• projekt rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Czapurach – w trakcie
opracowywania i uzgodnień,
• projekt rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Krosinku – opracowana cała
dokumentacja techniczna, oczekiwa-
nie na wydanie pozwolenia na
budowę,
• przyjmowano i przekazywano
zgłoszenia o nieświecących źródłach
światła na liniach oświetlenia ulicz-
nego oraz awarii nieświecących ciągów
linii oświetleniowych oświetlenia dro-
gowego na terenie gminy własność
ENEA Oświetlenie,
• przygotowano procedury do 30 000
euro w sprawie bieżącego utrzymania
i przeglądów oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Mosina stanowiące
własność Gminy Mosina na rok
2016.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

Pani Dominice Grząślewicz-Gabler 
z powodu śmierci Matki,
Pani Annie Wojnowskiej 
z powodu śmierci Ojca

oraz
Panu Krzysztofowi Kaczmarkowi 

z powodu śmierci Brata
składają

Burmistrz Gminy Mosina i pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Mosinie

W ramach zadania zleconego realizowanego przez Powiat Poznański, od 1 stycznia
2016 r., został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Mosinie, z sie-
dzibą w budynku dawnego ośrodka zdrowia, przy ul. Dworcowej 3 (wejście od ul.
Dworcowej, po prawej stronie, I piętro pokój nr 1). Punkt jest czynny we wtorki i
czwartki w godz. od 9.00 do 13.00. Tel. 730 620 470 (czynny w godzinach pracy Pun-
ktu).

Z pomocy prawnej w tym punkcie mogą skorzystać: młodzież do 26. roku życia,
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które
ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, wete-
rani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obo-
wiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach; wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu praw-
nego; pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w
zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w
postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-
administracyjnym; sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc świadczona jest w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych,
ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc
nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. � JN

Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej

KOMUNIKAT
Informujemy o terminach płatności 

podatków od środków transportowych:
I rata – do 15 lutego,

II rata – do 15 września. 
Przypominamy także o obowiązku złożenia deklaracji DT-1. 

W tym roku obowiązuje nowy wzór deklaracji. 
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GEODEZJA I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• przeprowadzenie procedury wyłonie-
nia rzeczoznawcy majątkowego
obsługującego Urząd Miejski w Mosi-
nie w zakresie sporządzania operatów
szacunkowych o wartości nierucho-
mości,
• zlecenie wyceny nieruchomości oraz
zamówienie niezbędnych dokumen-
tów geodezyjnych dla działek gruntu w
rejonie ul. Strzeleckiej oraz w rejonie
ul. Fiedlera celem przygotowania ich
do sprzedaży,
• ogłoszenie wykazów nieruchomości
gruntowych do sprzedaży należących
do Gminy Mosina położonych w
Sowinkach oraz Krosinku,
• korespondencja z Powiatowym
Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej w Poznaniu w
sprawie wykreślenia bezprzedmioto-
wych wpisów o użytkowaniu przez
PKP nieruchomości stanowiących
własność Gminy Mosina w rejonie ul.
Czwartaków,
• wysłanie zapytania ofertowego na
świadczenie usług geodezyjnych dla
Gminy Mosina w 2016 roku do dzie-
sięciu geodetów,
• przygotowanie dokumentów do aktu
notarialnego i zakończenie sprawy
oddania działki w rejonie ul. Sowi-
nieckiej w Mosinie w użytkowanie
wieczyste.

MIENIE KOMUNALNE 
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, odbiór
inwentaryzacji wraz fotorejestracją
dróg gminnych wraz z przeglądami
rocznymi,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydano 19 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 14 uzgodnień lokali-
zacji zjazdów indywidualnych lub
publicznych z dróg gminnych, warunki
techniczne dla przebiegu trasowego 18
urządzeń w pasie drogowym; uzgod-
niono 4 projekty tymczasowej
organizacji ruchu, 1 projekt stałej orga-
nizacji ruchu, zakończono 2 sprawy o
likwidację szkód i odszkodowań
komunikacyjnych, 1 sprawa w toku; 
• transport: podpisanie umowy na
świadczenie obsługi płatnej strefy par-
kowania dla miasta Mosina przez ZUK
i przejęcie strefy od poprzedniego ope-

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Mosina była organem prowadzącym dla: 5
przedszkoli publicznych, 9 szkół podstawowych i 6 gimnazjów. W stosunku do roku
szkolnego 2013/2014, sieć przedszkoli prowadzonych przez Gminę i sieć szkół nie uległa
zmianie. Zmieniła się natomiast liczba przedszkoli i punktów przedszkolnych prowa-
dzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Przybyło
Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców”, filia Publicznego Przedszkola
„Słoneczko” oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”. Wszystkie te przedszkola roz-
poczęły swą działalność na terenie Krosna.

W ubiegłym roku szkolnym do gminnych szkół i przedszkoli chodziło 3061 uczniów.
Największa grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych (1915). Młodzież gimnaz-
jalna to 789 uczniów, a dzieci uczęszczające do przedszkoli to 341 maluchów w
przedszkolach gminnych i 541 wychowanków przedszkoli prowadzonych przez osoby
fizyczne. Realizację podstawy programowej we wszystkich typach szkół i przedszkolach
samorządowych prowadzili nauczyciele zatrudnieni na 330 etatach. Natomiast pracow-
nicy administracji i obsługi szkół i przedszkoli naszej gminy to prawie 130 etatów.
Wynika z tego, że mosińska oświata, a tym samym samorząd, jest jednym z większych
pracodawców na terenie Gminy Mosina. 

Zadaniem Gminy jest również zapewnienie dowozu dzieci do szkół. Dowożone
powinny być dzieci klas 0-IV zamieszkujące powyżej 3 km od szkoły oraz uczniowie
klas starszych szkół podstawowych i gimnazjaliści zamieszkujący powyżej 4 km od
szkoły. Dowozimy również uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i to nie tylko
do szkoły w Mosinie, ale również do szkół poznańskich. Łączne w poprzednim roku z
dowozów do placówek oświatowych skorzystało prawie 600 uczniów. 

W ubiegłym roku szkolnym znacznie wzrosła i nadal obserwuje się tendencję wzros-
tową, ilość godzin opieki świetlicowej w szkołach. Z danych przekazanych przed
dyrektorów szkół wynika, że co trzecie dziecko w wieku szkolnym w naszej gminie
korzystało z zajęć w świetlicach szkolnych. Szkoły i przedszkola oferują swoim uczniom
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wspierających uczniów z trudnościami w nauce.
Łączna liczba kół zainteresowań to ponad 170 godzin tygodniowo. Mosińskie placówki
oświatowe zaproponowały swym uczniom i podopiecznym udział w 80 projektach edu-
kacyjnych. Wprowadzono też 30 innowacji pedagogicznych. Wskazane powyżej liczby
mogłyby sugerować, że ilość tych zajęć jest wystarczająca. Jednak zarówno nauczyciele
jak i uczniowie oraz rodzice chcieliby jeszcze większej różnorodności w proponowanych
przez szkoły zajęciach dodatkowych. Należy więc wziąć pod uwagę te sugestie przy pla-
nowaniu pracy w następnym roku szkolnym.

Często z realizacją zewnętrznych projektów edukacyjnych wiąże się doposażenie szkół
w pomoce dydaktyczne. Pozyskane fundusze zewnętrzne oraz te, które są w budżetach
szkół, pozwalają na zakup nowoczesnych środków takich jak tablice multimedialne,
rzutniki czy kamery i we wszystkich szkołach ten sprzęt uatrakcyjnia zajęcia dydak-
tyczne. Niestety nie jest on jeszcze dostępny w takiej ilości, aby zaspokoić wszystkie
potrzeby szkół. 

W kwietniu uczniowie klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum pisali spraw-
dzian i zdawali egzaminy gimnazjalne zwane też często ze względu na bardzo
rozbudowana formę „Małą maturą”. Na wyniki testu wpływ miało nie tylko to w któ-
rej ze szkół uczyli się uczniowie, ale również ich osobiste zainteresowania, motywowanie
ze strony rodziców oraz środowisko rówieśnicze. W Gminie Mosina możemy poszczy-
cić się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych na poziomie szkół podstawowych
i zadawalającymi po egzaminie gimnazjalnym. Sprawdzian klas VI zdawało 273
uczniów. Sprawdzian obejmował sprawdzenie wiadomości i umiejętności zawarte w
wymaganiach określonych w podstawie programowej dla I i II etapu edukacyjnego w
odniesieniu do trzech przedmiotów: j. polskiego, matematyki i j. obcego. Zadania mogą
być konstruowane w oparciu o zagadnienia z zakresu historii i przyrody. Zarówno w
części I sprawdzianu (zadania z zakresu j. polskiego, matematyki) jak i w części II (język
obcy) uczniowie z Gminy Mosina uzyskali średnie powyżej średnich wyników procen-
towych powiatu, województwa, okręgu i kraju. Mam nadzieję, że ta wzrostowa
tendencja zostanie utrzymana i w tym roku szkolnym, który wg zapowiedzi pani minis-
ter Anny Zawadzkiej może być ostatnim rokiem sprawdzianu szóstoklasistów.

Gminna oświata 
- rok szkolny 2014/2015
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ratora, przygotowanie projektu
uchwały w zakresie rozszerzenia o
nową linię komunikacyjną dla trasy
Mosina–Krosinko–Dymaczewo Stare –
Dymaczewo Nowe –> s.10, „Zmiany
komunikacyjne”; spotkania w spr. roz-
liczenia dotacji dla Miasta Poznań za
rok 2015 za świadczenia usług trans-
portowych, 
• place zabaw: odbiór dostawy i mon-
tażu elementów małej architektury na
plac zabaw w Mosinie przy ul.
Nałkowskiej, przegląd placów zabaw
w m. Pecna przy ul. Strażackiej, Łąko-
wej i Szkolnej wraz ze zleceniem
usunięcia usterek,
• inne: podpisanie porozumienia z
Powiatem Poznańskim o udostępnienie
lokalu na potrzeby świadczenia nie-
odpłatnej pomocy prawnej dla
mieszkańców w roku 2016 -> s.5
„Punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej”.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie
sporządzania:
• MPZP Czapury (północny – zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ulicą Poz-
nańską. 
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ulicy Waw-
rzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie,
usytuowanego pomiędzy ulicą Waw-
rzyniaka i ulicą Niezłomnych wraz z
tymi ulicami, Kanałem Mosińskim
oraz ulicą Łazienną w Mosinie, 
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla tere-
nów usytuowanych przy ulicy
Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb
Mosina obejmujących obszar pomię-
dzy ulicą Jarzynową, Bukową,
Kalinową, drogą tj. działką o nr ewid.
1829/1 obręb Mosina wraz z tymi uli-
cami, ulicą Strzelecka i Leszczyńską,
terenu parku gminnego „Strzelnica”,
usytuowanego na działce o nr ewid.
1827 obręb Mosina oraz terenu usług
na działce o nr ewid. 1829/3 obręb
Mosina, 
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ulicy

Egzamin gimnazjalny
zdawało 251 uczniów
klas III gimnazjum.
Bardzo dobrze ucznio-
wie napisali testy z
zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie
(powyżej średnich
powiatu, województwa,
okręgu i kraju). Nieco
słabiej wypadają pro-
centowe wyniki z części
języka polskiego, mate-
matyki, przedmiotów
przyrodniczych i języka
obcego. Jednak we
wszystkich częściach
egzaminu średnie osiągnięte przez uczniów z Gminy Mosina przewyższają średnie
okręgu i województwa. Zestawienie wyników poszczególnych szkół zawarto w tabeli i
na wykresie.

Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy przyczynili się do takich wyników egza-
minów zewnętrznych gratulujemy i liczymy, że w następnym roku utrzymamy tendencję
wzrostową egzaminów.

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania stanowią bardzo istotną pozycję w całym
budżecie gminy. Środki przeznaczone na oświatę znacznie przewyższają subwencję
oświatową przekazywaną z budżetu państwa. W 2014 r. subwencja oświatowa wynosiła
17.304.725 zł, natomiast ogółem poniesione wydatki to ponad 36 mln zł. Obszar edu-
kacji i wychowania to dziedzina życia wymagająca znacznych nakładów, które
procentują tylko i wyłącznie w przyszłości. Dbanie o kadrę pedagogiczną, bazę loka-
lową w tym inwestycje i remonty kapitalne, o wyposażenie placówek, pełną opiekę w
placówkach przedszkolnych, to najważniejsze zadania samorządu, które pokryte były z
budżetu Gminy. 

Należy podkreślić, że gminne placówki oświatowe są dobrze wyposażone w bazę
dydaktyczną, jednak ciągły rozwój technologii wymusza nowe nakłady i udoskonalenie
posiadanego przez szkoły i przedszkola sprzętu. W tym obszarze dyrektorzy szkół wspól-
nie z gminą czynią dalsze staranie o jej polepszenie.

Wyniki osiągane przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
są zadowalające, a średnie punktowe często przekraczają średnie powiatu i okręgu.

Wpływ na nie ma nie
tylko kadra pedago-
giczna, wyposażenie
w pomoce, ale rów-
nież uwarunkowania
środowiskowe, w tym
aspiracje uczniów i
rodziców. Należy jed-
nak dbać o stały
wzrost nie tylko wyni-
ków nauczania, ale
również jeszcze lepsze
postrzeganie szkół i
przedszkoli przez
mieszkańców Gminy
Mosina. �

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, 

Promocji, Kultury i Sportu

Wyniki % egzaminu gimnazjalnego 2015 szkół Gminy Mosina
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Śremskiej w Mosinie, obejmujących
obszar pomiędzy bocznicą kolejową
od linii E – 59 Wrocław – Poznań,
ulicą Leśmiana, ulicą Śremską wraz z
tymi ulicami oraz torami kolejowymi
linii E–59 Wrocław Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i
Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla
terenów części wsi Krosinko oraz
części terenów miasta Mosina, dla
południowych terenów wsi
Bolesławiec oraz zachodnich terenów
wsi Borkowice, dla terenów części wsi
Krosno oraz części wsi Drużyna, dla
terenów części wsi Krosno. 

Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów
części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek
tj. dla terenów lasów, terenów rolni-
czych oraz terenów wielofunkcyjnej
zabudowy wiejskiej, poza zwartymi
jednostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek, 
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i
leśne), dla terenów części wsi Mie-
czewo tj. terenów lasów, terenów
potencjalnych dolesień, terenów
łączników ekologicznych, terenów rol-
niczych na obszarze wsi Mieczewo, 
• MPZP Krajkowo zachodnich tere-
nów wsi Krajkowo, usytuowanych
pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Kraj-
kowo, granicą administracyjną gminy
oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap,
łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ulicą Powstań-
ców Wielkopolskich w Nowinkach –
Drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez Kanał
Mosiński,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy jeziorze Dymaczewskim w
Dymaczewie Nowym, usytuowanych
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią
granicą działki o nr ewid. 84 obręb
Dymaczewo Nowe), wschodnią gra-
nicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową gra-
nicą działki o nr ewid. 58 obręb
Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą
jeziora Dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) i

Gmina Mosina wkroczyła w rok 2015 z wielkimi wyzwaniami, ponieważ wiele roz-
poczętych projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków
krajowych, musiało zostać pomyślnie zakończonych, rozliczonych, a także skontro-
lowanych przez instytucje dotujące do 31 grudnia 2015 r. 

Pomyślnie zakończono i rozliczono projekty rozpoczęte w poprzednich
latach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Budowa tężni solan-
kowej w Gminie Mosina” – 38 650,00 zł. 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Utworzenie Skate-
parku w Gminie Mosina” – 44 861,85 zł. 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Utworzenie siłowni
zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach” – 30 350,88 zł. 

4. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: „Budowa ul. Gałczyńskiego
w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P” – 2 475 278,00 zł. 

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Budowa świetlicy
wiejskiej w Krośnie wraz z  zagospodarowaniem przylegającego terenu– etap 1.” –
267 000,00 zł. 

6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Mosina” – 1 707 174,40 zł. 

7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: „Radosne przedszkolaki
w Gminie Mosina” – 1 313 126,21 zł.

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013: „Zaufany Urząd – part-
nerstwo na rzecz informatyzacji” – 94 400,00 zł. 

9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Budowa wodociągu
w Drużynie I etap i etap II oraz budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap
(ul. Ludwikowska i Wiejska), wraz z odwodnieniem wód do kanału Mosińskiego
(ul. Lipowa)” – 783 183,54 zł. 

10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Budowa kanaliza-
cji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku (3 etap) oraz etap II kanalizacja w
Pecnej (1 etap) – 382 914,00 zł. 

Razem do budżetu Gminy z realizacji powyższych zadań wpłynęło ok. 7 136
938,88 zł. 

W roku 2015 uzyskano dofinansowanie oraz pomyślnie zakończono i
rozliczono projekty:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie”  – pożyczka umarzalna do 10%
– 761 545,00 zł. 

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
„Modernizacja źródła ciepła oraz  instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy
Mosina” - pożyczka umarzalna o 15% - 320 000,00 zł. 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej,
Ogrodowej w Mosinie” – pożyczka umarzalna do 10% – 953 998,02 zł. 

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie” – pożyczka umarzalna do
40% – 144 900,00 zł. 

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
„Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe  „Przyrodni-
cze Skarby Mikroregionu WPN – etap III” – 26 480,55 zł. 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
przedsięwzięcia pozainwestycyjne: „Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew i krze-
wów na terenie Gminy Mosina – etap IV” – 69 907,83 zł. 

Łączenie wartość dofinansowania dla ww. projektów wyniosła:  2 131 931,40 zł. 
Uzyskano dofinansowanie na realizację projektów w 2016 r.:

Fundusze unijne 
– podsumowanie 2015r.
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północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe, 
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w
zieleni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosiń-
skim oraz od północy ulicą Lipową w
Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi
Rogalin w granicach obrębu ewiden-
cyjnego wsi. 

Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu i składania
wniosków:
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej
dla terenu usytuowanego pomiędzy
ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, K.
Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej w
Mosinie.

Projekty planów miejscowych na eta-
pie rozpatrywania uwag:
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Leś-
miana dla terenów przy ul.
Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosi-
nie, usytuowanych pomiędzy ul.
Sowiniecką, ul. Gałczyńskiego, ul. Leś-
miana wraz z tymi ulicami, bocznicą
kolejową od linii E-59 Wrocław – Poz-
nań oraz torami linii kolejowej E-59
Wrocław – Poznań. 
Procedowanych jest obecnie 19 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich
dokumentów planistycznych, obszaru
objętego planami i etapu ich procedo-
wania, można znaleźć na BIP-ie w
zakładce: 
Organy gminy/Burmistrz/Obwieszcze-
nia planistyczne/Wykaz dokumentów
planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• przygotowanie nowego projektu
porozumienia dot. obsługi przytuliska
dla zwierząt w Mosinie w kontekście
uruchomienia w 2015 r. schroniska w
Skałowie,
• przygotowanie zapytań ofertowych:
na usługę pogotowia interwencyjne ds.
zwierząt dzikich na terenie Gminy
Mosina w 2016 r., na usługę zbiórki i
utylizacji padłych zwierząt z terenu
gminy Mosina w 2016 r.,Marlena Chmielewska 

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”  – „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe 2465P z 3911P”
– dofinansowanie 557 939,00 zł tj. 50% wartości zadania. 6 miejsce na liście ran-
kingowej na 42 Gminy. 

Projekty złożone do dofinansowania – w trakcie oceny:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Program Ministra – Rozwój
infrastruktury 2016. Infrastruktura kultury” – „Mosińskie Centrum Kultury – przy-
gotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji” –
dofinansowanie 81 645,00 zł tj. 75%.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
przedsięwzięcia pozainwestycyjne: „Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew i krze-
wów oraz opieka weterynaryjna zwierząt na terenie Gminy Mosina – etap V” –
dofinansowanie 212 540,00 zł tj. 100%. 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Krótkiej w Mosinie” – 482 353,00 zł – umorzenie do 25%. 

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
pożyczki na przedsięwzięcia inwestycyjne: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Wodnej w Mosinie – etap II” – 1 070 000,00 zł – umorzenie do 10 %. 

Łącznie: 1 846 538,00 zł. �

Konkurs o Wielkopolską Nagrodę
Jakości to najstarszy organizowany w
regionie konkurs jakościowy, wpisujący
się w formułę doskonalenia zarządzania
m.in. organizacją, pracownikami, pro-
duktem czy usługami. Udział w tym
przedsięwzięciu jest dla uczestników
sposobnością do porównania się z naj-
lepszymi firmami z regionu. Co więcej,
staje się przełomem dla dalszego roz-
woju, co potwierdzają dotychczasowi
finaliści. 

Od kilkunastu lat Wielkopolski Insty-
tut Jakości wraz z Unią Wielkopolan
promują regionalną przedsiębiorczość w
zarządzaniu przez jakość. W tegorocznej
XVII edycji konkursu Zakład Usług
Komunalnych w Mosinie został uhono-
rowany Wyróżnieniem I stopnia za
wybitne osiągnięcia w Zarządzaniu przez jakość w kategorii firm komunalnych.

Gala uhonorowania finalistów Konkursu – najlepszych wielkopolskich przedsię-
biorstw i instytucji wdrażających zasady zarządzania przez jakość –
TQM odbyła się 21 grudnia 2015 r. w Pałacu Działyńskich w Poz-
naniu.

Wszystkim pracownikom ZUK-u gratulujemy i życzymy dal-
szym sukcesów. �

Mosiński ZUK wyróżniony 

Katarzyna Lewandowska 
Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
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Od 1 stycznia 2016 r. została uruchomiona nowa linia autobusowa nr 692, która
zastąpiła dotychczasową linię nr 651 na trasie Mosina Dworzec Kolejowy – Krosinko
– Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe. Dotychczasowa linia autobusowa nr 651
kończy swoją trasę na przystanku komunikacyjnym w Mosinie przy Dworcu Kolejo-
wym. Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/175/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17
grudnia 2015 r. w Gminie Mosina obowiązują dwie strefy biletowe obejmujące nastę-
pujące trasy komunikacyjne:

Strefa biletowa A: linia autobusowa nr 691 (Mosina – Krosno – Borkowice), linia
autobusowa nr 692 (Mosina – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe);

Strefa biletowa B: linia autobusowa nr 699 (Mosina – Puszczykowo – Rogalinek –
Rogalin – Mieczewo – Radzewice).

Ceny biletów za przejazdy gminnym transportem zbiorowym (linie autobusowe nr
691, 692, 699) określa Załącznik do Uchwały nr XXIV/175/15 Rady Miejskiej w
Mosinie z dnia 17 grudnia 2015 r.

W związku z przygotowywaniem zmiany organizacji ruchu dla ul. Bocznej w Kroś-
nie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. zostanie zlikwidowany przystanek
komunikacyjny na ul. Bocznej (przy Biedronce) dla linii autobusowej nr
691. Jednocześnie od wskazanej daty będą uruchomione dwa nowe
przystanki komunikacyjne na ul. Piaskowej w Krośnie
obsługujące linię nr 691. Informacje o wprowadzanych zmia-
nach będą udostępniane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Rozkład jazdy autobusu 692 - strona 12

Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina:
Powodem wprowadzonych zmian było poszukiwanie możliwości
rozszerzenia sieci komunikacji gminnej. Okazało się, że Zakład
Usług Komunalnych poprowadzi obsługę linii autobusowej
Mosina – Dymaczewo Nowe o połowę taniej niż poznański ZTM.

Dzięki temu pojawią się oszczędności, które pozwalają na utwo-
rzenie komunikacji w kierunku Krajkowa. Poszerzona zostanie też

linia autobusowa Mosina – Mieczewo w kierunku na Wiórek, co ułatwi mieszkańcom
Rogalina, Rogalinka – Świątnik, Mieczewa i Radzewic dojazd do Wiórka i dalej, tam-
tędy do Poznania. Pozwoli także skomunikować z Gminą mieszkańców Wiórka, Czapur
i Daszewic, którzy z przesiadką będą mogli dojechać do Mosiny. To wszystko przy nie-
wielkim dołożeniu środków. Zależy nam na tym, żeby wszyscy mieszkańcy mieli w miarę
równy dostęp do komunikacji. 

W wyniku wprowadzonej zmiany, ilość  połączeń na trasie Mosina - Dymaczewo Nowe
się nie zmniejszyła, przeciwnie, uległy one zwiększeniu. Rozkład jazdy nowej linii 692
obsługiwanej przez ZUK został tak ułożony, by część połączeń była skorelowana z auto-
busami ZTM kursującymi na trasie Mosina - Poznań. Niestety zmiana nastąpiła w
niesprzyjającej aurze pogodowej, która jest przyczyną opóźnień poznańskich autobusów.
Będziemy starać się, by z czasem zminimalizować niedogodności dla mieszkańców
korzystających z tej linii, wynikające z tej zmiany.  �

Zmiany komunikacyjne 

Joanna Pawlicka 
Referat Mienia Komunalnego

• współpraca z referatem IK i Aauanet-
em w zakresie realizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych – ponowna akcja infor-
macyjna nt. możliwości skorzystania z
oferty cenowej Aquanet na podłącze-
nie nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej,
• współpraca z SELEKT-em w zakresie
gospodarowania odpadami komunal-
nymi,
• prowadzenie postępowań administ-
racyjnych: w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
– 9, w sprawie wydawania zezwoleń
na usunięcie drzew i krzewów – 31,
• weryfikacja wniosku o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na okres do 31 maja  2016 r.,
opracowanego przez Majątek Rogalin
Sp. z o. o.,
• prowadzenie postępowań wyjaś-
niających w 5 sprawach z zakresu
nawożenia ziemi, oraz zmiany stosun-
ków wodnych na gruncie.

SPOTKANIA
• w sprawie zagrożenia eksploatacją
węgla brunatnego na terenie Gminy
Mosina -> s.13 „Węgiel brunatny raczej
zablokowany” 
• udział zastępcy burmistrza w konfe-
rencji w Legnicy zorganizowanej przez
Fundację „Rozwój Tak - Odkrywki
Nie” na temat "Białej Księgi Ochrony
Złóż i Kopalin”, 
• udział zastępcy burmistrza w konfe-
rencji prasowej w Aauanet poświęconej
"Białej Księdze Ochrony Złóż i Kopa-
lin" oraz zagrożeniom, jakie mogą
powstać wskutek eksploatacji węgla
brunatnego na złoża wody pitnej dla
aglomeracji poznańskiej, 
• burmistrza i zastępcy burmistrza z
przedstawicielami firmy Aquanet w
sprawie „Białej Księgi Ochrony Złóż
Kopalin”: Włodzimierzem Dudlikiem
– wiceprezesem zarządu, Ireneuszem
Chomickim – hydrogeologiem spółki,
Anną Graczyk, Danutą Kijko, 
• zastępcy burmistrza z przedstawicie-
lami Aquanetu i RZGW w sprawie
strefy ochronnej ujęcia wody w konte-
kście możliwych zagrożeń ze strony
kopalni węgla brunatnego, 
• z prezesem Zakładu Usług Komunal-
nych, panem Andrzejem Strażyńskim
w sprawie uzgadniania szczegółów
związanych z działaniem „Strefy par-



www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

INFORMACJE Z URZĘDU 11

kowania” zarządzanej przez ZUK,
• z przedstawicielami firmy Trakcja Sp.
z o.o. – Krzysztofem Przyłuckim oraz
Pawłem Chwiłką, w sprawie projektu
organizacji ruchu pojazdów spółki na
czas wykonywania zadań związanych
z realizacją inwestycji na ulicy Śrem-
skiej oraz przy realizacji trasy na
odcinku Mosina – Puszczykowo, 
• udział w V posiedzeniu Zgromadze-
niu Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów – SELEKT w Czempiniu, 
• z delegacją przedstawicieli witnic-
kiego samorządu -> s. 12 „Spotkanie
gmin partnerskich w Mosinie”, 
• udział w kolejnym zjeździe szkole-
niowym dla Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów Miast i Starostów organi-
zowany przez Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządo-
wych, 
• z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kon-
stantynowo Wojciechem Grześkowia-
kiem w sprawie wykorzystania wieży
widokowej będącej własnością Gminy
Mosina do celów obserwacji przeciw-
pożarowej, 
• udział w V Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” w Skałowie. Przedmiotem
zgromadzenia było między innymi
przyjęcie uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” na lata 2016 – 2025 oraz
przyjęcie uchwały w sprawie uchwale-
nia Planu Finansowego Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” na rok 2016,
• z przedstawicielami zarządu ZTM
oraz gmin korzystających z usług ZTM
w sprawie doprecyzowania rozliczeń z
tytułu wpływu z biletów. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina  oraz referatów Urzędu Miejskiego 

– opracowała Joanna Nowaczyk.

W połowie grudnia, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył
etap prac nad zabezpieczeniem prawego brzegu rzeki Warty w Wiórku. Inwestycja
wykonana została z uwagi na niebezpieczeństwo podmycia wysokiej skarpy rzeki
Warty i zagrożenie stabilności drogi powiatowej Poznań – Wiórek/Czapury. – Wyre-
montowano ok. 300 metrów zabezpieczenia skarpy na prawym brzegu rzeki Warty w
miejscowości Wiórek przy ul. Poznańskiej – informuje Anna Małysz, rzecznik prasowy
RZGW w Poznaniu. – Dla zabezpieczenia stopy skarpy wysokiego prawego brzegu, wyko-
nany został remont opaski brzegowej. Korpus opaski wypełniony został faszyną z
warstwami zawózki z miejscowego materiału rzecznego, natomiast korona i skarpa opa-
ski zabezpieczona została narzutem kamiennym o grubości 0,3 m. Inwestycja pn.
„Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Warty w km 253+500 do 254+900  w m. Wió-
rek” zakończyła się 15 grudnia i kosztowała 917 803,84 zł. – dodaje A. Małysz. 

Zagrożenie osuwającą się nadwarciańską skarpą w miejscowości Wiórek było bar-
dzo duże. – Na pewnym odcinku powstało urwisko, co groziło zawaleniem ul. Poznańskiej
– mówi Marian Osuch, sołtys tego sołectwa. Mieszkańcy wsi od dawna obserwowali
niekorzystne działanie rzeki na linię brzegową. – Kiedyś zwrócił na to moją uwagę pan
Tadeusz Kempa, mój nieżyjący już sąsiad, znany we wsi społecznik. Powiedział, że kład-
zie mi ten problem na sumieniu – opowiada sołtys Wiórka, który od roku 2010 jest
także radnym, członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Marian Osuch
zasygnalizował problem swojej komisji, która podjęła w tej sprawie działanie.  – Inspi-
racją do zajęcia się tą sprawą był postulat sołtysów Wiórka i Czapur, bo zagrożenie
występuje na styku tych dwóch wsi – wyjaśnia Waldemar Wiązek, przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzedniej i obecnej kadencji. – W poprzed-
niej kadencji, w sierpniu 2014 r. komisja w ówczesnym składzie: Aleksandra
Miedziarek-Rogal, Jerzy Falbierski, Łukasz Kasprowicz, Piotr Wilanowski, Krzysztof Siest-
rzencewicz i ja, odbyła spływ łodzią motorową udostępnioną przez naszego kolegę
Krzysztofa Siestrzencewicza. Dokonaliśmy wówczas wizji lokalnej zagrożonych miejsc
nad rzeką Wartą.   

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie przekazała
potem swój wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną do Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wskazując na konieczność szybkiej interwencji i
podjęcie działań w kierunku umocnienia prawego brzegu Warty od miejscowości Wió-
rek do miejscowości Czapury, by uniknąć poważnej katastrofy ekologicznej i
budowlanej. – Reakcja była bardzo szybka. RZGW dokonał wizji terenowej i potwierdził,
że sytuacja jest katastrofalna. Zadeklarował też na piśmie, że tym problemem się zajmie
– relacjonuje W. Wiązek.

Efektem tych działań jest inwestycja, której pierwszy etap został właśnie zakończony.
To jednak nie koniec planowanych prac. – Powyżej opaski brzegowej, na prawym
wklęsłym brzegu rzeki Warty przewidziany jest remont sześciu ostróg w celu wyelimino-
wania intensywnej erozji bocznej. RZGW w Poznaniu zabiega o przyznanie środków
finansowych na realizację tego zadania – wyjaśnia Anna Małysz. 

Mosiński magistrat podjął także działanie aby Powiat, w którego zarządzie znajduje
się droga nad skarpą, dodatkowo zabezpieczył jej przebieg na tym odcinku. �

J. Nowaczyk
Fot. Elżbieta Przybylska 

Nabrzeże umocnione

UWAGA MIESZKAŃCY

KROSINKA!
Zawiadamiamy, że w lutym 2016 r.,
w godz. od 9.00 do 19.00, będzie

przeprowadzona kontrola z zakresu
sposobu pozbywania się nieczystości

ciekłych z nieruchomości 
zamieszkałych oraz tych, na których

prowadzona jest działalność 
gospodarcza. Kontrolę przeprowadzi

Straż Miejska w Mosinie.
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9 grudnia Mosinę odwiedziła sześcioosobowa delegacja
przedstawicieli witnickiego samorządu, który reprezentowali:
Burmistrz Gminy Witnica Dariusz Edward Jaworski, jego
zastępca Przemysław Jocz, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Pundyk, Sołtys Mosiny Magdalena Kacprzak oraz
przedstawiciele witnickiego magistratu: Artur Rosiak z Działu
Promocji i Marek Łopatka z Zarządzania Kryzysowego i
Obrony Cywilnej. 

Goście spotkali się z Zastępcą Burmistrza Przemysławem
Mielochem, Przewodniczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Kap-
tur oraz Przewodniczącym Komisji Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej Dominikiem Michalakiem, z repre-
zentacją Urzędu Miejskiego w Mosinie, MOK-u i OSiR-u. W
trakcie wizyty odwiedzili nasz Urząd, Galerię Miejską, Izbę
Muzealną, budynek Mosińskiego Ośrodka Kultury, a także
Zespół Szkół w Krośnie i strażnicę OSP w Mosinie. Zapoznali
się z najważniejszymi zagadnieniami w obszarach inwestycji,
turystyki i rekreacji, kultury, edukacji i sportu w Gminie
Mosina.  – Warto wspomnieć, że obie gminy posiadają wiele
podobieństw – uważa Karolina Adamczyk-Pięta z Gminnego
Centrum Informacji, koordynator wymiany. – Licząca 13 600

mieszkańców Gmina Witnica, leży w północno-zachodniej części
województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim. Witnica jest
gminą miejsko-wiejską, leży nad rzeką Wartą, a część jej terenów
należy do Parku Narodowego „Ujście Warty”. Obie gminy posia-
dają też podobną liczbę sołectw – wyjaśnia dalej.

Jak relacjonuje K. Adamczyk-Pięta, wizyta upłynęła w bardzo
sympatycznej atmosferze. Uczestnicy spotkania rozmawiali o
wspólnych celach i zadaniach na najbliższe lata. Obie strony
zadeklarowały wolę  dalszej współpracy między samorządami
i określiły wstępnie obszary, w jakich będziemy mogli wymie-
niać się tzw. dobrymi praktykami. � JN

Spotkanie gmin partnerskich w Mosinie

Budynek 
zagospodarowany

W nowym budynku szkolnym przy
ul. Krasickiego w Mosinie należącym
do Zespołu Szkół w Krośnie, od 6
stycznia odbywają się lekcje. 

Budynek został w pełni zagospoda-
rowany. Szczegóły w następnym
numerze „Informatora Mosińskiego”.   

Rozkład jazdy autobusu nr 692 Mosina - Ludwikowo 
- Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe na rok 2016
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„Biała Księga”

W dniu 3 listopada 2015 r., Minister Środowiska udostępnił na
swoich stronach internetowych projekt „Białej Księgi Ochrony
Złóż Kopalin”, z możliwością składania do niego uwag w termi-
nie do 15 grudnia 2015. Zawarto w niej listę kopalin, które będą
podlegały prawnej i planistycznej ochronie. Wymieniono w niej
również złoże węgla brunatnego w Mosinie.

Jakie zagrożenia?

Objęcie ochroną złóż danego obszaru oznaczałoby w pierw-
szym rzędzie zakaz wszelkiej zabudowy (poza urządzenia na
użytek przyszłej kopalni) na wyznaczonym terytorium, a w per-
spektywie powstanie kopalni odkrywkowej. Dla Gminy Mosina
oznaczałoby to radykalne ograniczenie rozwoju gminy. Jednakże
nawet gdyby z racji ujęcia wody, jak i WPN-u rozbudowa kopalni
zatrzymałaby się na granicy Gminy Czempiń, to i tak spowodo-
wałoby to niewyobrażalne straty. W pierwszym rzędzie doszłoby
do zaniku wód gruntowych oraz zniszczenia wód wydobywa-
nych przez Aquanet. 

Pokłady węgla znajdują się na głębokości średnio ok. 250 m.
Zdjęcie takiej ilości warstw ziemi spowodowałoby powstanie
usypiska (między Czempiniem a Głuchowem) o wysokości 200-
300 m i powierzchni wielu kilometrów kwadratowych. Wiatry
nanosiłyby wielkie ilości pyłów.

Wraz z tworzeniem kopalni planowane było wybudowanie
elektrowni na węgiel brunatny w Gminie Czempiń. Samo spala-
nie węgla w elektrowni nie jest już tak szkodliwe dla środowiska,
jak kilkadziesiąt lat temu, ale pozostaje problem odpadów pale-
niskowych, które zanieczyszczają ziemię, wody i powietrze.

Wreszcie, powstanie kopalni z wielkim usypiskiem, jak i funk-
cjonowanie elektrowni z bardzo wysokimi kominami,
zniszczyłoby krajobraz. 

W efekcie doszłoby do obniżenia wartości nieruchomości
zabudowy mieszkaniowej – nikt z zewnątrz nie chciałby miesz-
kać w takim sąsiedztwie. Nastąpiłby odpływ mieszkańców,
spadek dochodów gminy. Mosina i miejscowości gminne na
południe od Mosiny, zaczęłyby wymierać.

Mosina zaalarmowała Poznań

Władze samorządowe pierwsze działania podjęły w czasie prze-
rwy sesji Rady Miejskiej w Mosinie 26 listopada ubr., informując
obecnych przedstawicieli firmy Aquanet o „Białej Księdze” i
zapraszając na spotkanie w dniu następnym. 27 listopada przy-
była do Mosiny delegacja Aquanet, której przewodniczył
zastępca prezesa Włodzimierz Dudlik. Określono ramy
współpracy. 

3 grudnia wziąłem udział w konferencji pt.: „Biała Księga
Ochrony Złóż Kopalin – wyzwanie dla samorządów” w Legnicy. 

Wśród wielu uczestników znaleźli się samorządowcy z gmin i

powiatów oraz stowarzyszeń południowej Wielkopolski, daw-
nego województwa legnickiego, zachodniej części województwa
lubuskiego, rejonu Konina, powiatu kościańskiego i sąsiedniej
Gminy Czempiń.

Tydzień później, 10 grudnia, Aquanet zorganizował konferencję
prasową poświęconą „Białej Księdze Ochrony Złóż i Kopalin”
oraz zagrożeniom, jakie mogą powstać wskutek eksploatacji
węgla brunatnego na złoża wody pitnej dla aglomeracji poznań-
skiej, w której uczestniczyłem. Sprawa możliwości powstania
kopalni została szeroko nagłośniona w mediach.

Protesty władz i mieszkańców

Równolegle rozwijała się akcja składania protestów do doku-
mentu „Białej Księgi”. W Mosinie Rada Miejska w dniu 9
grudnia przyjęła stanowisko wypracowane wspólnie z Burmist-
rzem Gminy Mosina. 

15 grudnia Burmistrz Jerzy Ryś wydał  dodatkowe oświadcze-
nie, w którym jeszcze raz podniósł stanowisko mosińskich władz
samorządowych. Mieszkańcy gminy czynnie zaangażowali się w
propagowaniu informacji o zagrożeniu jak i przesyłali protesty
do zapisów „Białej Księgi”.

Ministerstwo Środowiska wycofało dokument

16 grudnia Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek ostatecznie
wycofał dokument. Nie będzie on dalej procedowany. Użył uza-
sadnienia, które wysuwała Gmina Mosina. Dotyczy to przede
wszystkim wątku o niezauważeniu prócz węgla brunatnego
innych kopalin. Gmina wskazywała wodę jako dobro nadrzędne,
które w szczególny sposób powinno być chronione przez pań-
stwo polskie.

Zespół argumentacji został wypracowany przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Mosinie: z-cę kierownika Referatu Plano-
wania Przestrzennego Michalinę Szeligę przy współpracy mec.
Zygmunta Kmiecika, audytor Justyny Kaczmarczyk, kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominiki
Grząślewicz-Gabler, Małgorzaty Piotrowskiej i Marcina Buśki.

Potrzeba obserwacji

Wycofanie się przez Ministerstwo Środowiska z projektu
„Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” nie wstrzymuje jednak
możliwości składania wniosków o wydanie koncesji na wydo-
bywanie węgla brunatnego w Rowie Poznańskim. Gmina będzie
obserwowała sytuację we współpracy z Aquanet i Miastem Poz-
nań.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Węgiel brunatny 
raczej zablokowany
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Uniknęliśmy takiego widoku. Na zdjęciu elektrownia w Bełchatowie.

Fo
to

: fo
to

gr
af

iaw
pig

ulc
e.p

l



INFORMATOR MOSIŃSKI    styczeń, 2016

RADA MIEJSKA14

Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 

27 listopada 
– 31 grudnia 2015 r.

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na 3 sesjach i 10 posiedzeniach komisji
stałych. 

Komisje zajmowały się przede wszyst-
kim podsumowaniem swojej
całorocznej działalności, a także ustala-
niem planów pracy na rok 2016. Z
planami pracy wszystkich komisji
stałych można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce:
Organy gminy->Rada->Kalendarium-
>Plany pracy komisji. Ponadto w tym
okresie Komisja Ochrony Środowiska i
Rolnictwa analizowała Krajowy Pro-
gram Oczyszczania Ścieków
Komunalnych w odniesieniu do Gminy
Mosina, a Komisja Edukacji, Kultury i
Sportu analizowała informację o realiza-
cji zadań oświatowych w roku szkolnym
2014/2015. W grudniu Komisja Inwe-
stycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego razem z Komisją Budżetu
i Finansów, opiniowały załącznik inwe-
stycyjny budżetu Gminy Mosina na
2016 r. Komisja Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej z kolei, zaj-
mowała się nowelizacją Regulaminu
Kapituły Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej -> s.14 „Regulamin znoweli-
zowany”.

Na  sesji nadzwyczajnej zwołanej na
wniosek Burmistrza w dniu 9 grudnia,
Rada Miejska w Mosinie przyjęła stano-
wisko w sprawie opublikowanego przez
Ministra Środowiska projektu „Białej
Księgi Ochrony Złóż Kopalin” -> s.15
„Nie dla Białej Księgi” 17 grudnia
odbyła się kolejna, planowa sesja Rady,
na której podjętych zostało 7 uchwał.
Dotyczyły one „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej”, cen za usługi przewo-
zowe gminnego transportu zbiorowego
-> s.10 „Zmiany komunikacyjne”, a
także kilku skarg Tadeusza Vogta. Sesja
30 grudnia minionego roku, poświęcona
była budżetowi Gminy Mosina na 2016
r. W poddanym pod głosowanie radnych
projekcie tegorocznego budżetu, bur-

mistrz uwzględnił wszystkie, złożone
wcześniej wnioski komisji Rady, która
ostatecznie przyjęła go 19 głosami „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się” -> s.3
„Budżet 2016 – nowe wyzwania”.  

Z treścią wszystkich podjętych
uchwał można zapoznać się w Biulety-
nie Informacji Publicznej w zakładce
Prawo, a także w Biurze Rady Miej-
skiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
tel. 618109 541.

Najbliższa sesja Rady
Miejskiej w Mosinie 
odbędzie się 27 stycznia 
o godz. 16.00 
w Mosińskim Ośrodku 
Kultury. Na tej sesji
zatwierdzone zostaną
m.in. plany pracy komisji
stałych. 

Posiedzenia komisji stałych są
otwarte dla mieszkańców i każdy
może w nich uczestniczyć. Zwykle
odbywają się w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie. Bieżące informacje
dotyczące terminów i tematyki posie-
dzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce komuni-
katy. Można je również uzyskać w
Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.

Regulamin 
znowelizowany

Na sesji 17 grudnia, Rada Miejska
zmieniła uchwałę w sprawie ustanowie-
nia Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej. Wprowadzone zmiany
dotyczą Regulaminu Kapituły tego naj-
wyższego lokalnego wyróżnienia i są
trzecią nowelizacją uchwały z 1998 r. w
jego historii.   

Krzysztof Lipiak,
Dziekan Kapituły:
Doświadczenia
piętnastoletniej
działalności Kapi-
tuły Medalu
Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej spowodowały konieczność
uszczegółowienia niektórych zapisów jej
Regulaminu, rozwiania wątpliwości

interpretacyjnych i ujęcie w nowy, jedno-
lity tekst. Propozycje nowelizacji zostały
szczegółowo omówione i jednomyślnie
przegłosowane na posiedzeniu Kapituły
16 kwietnia 2015 r. 17 grudnia minio-
nego już roku, Rada Miejska w Mosinie
po skonsultowaniu z radcą prawnym i
zaopiniowaniu przez Komisję Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej pod-
jęła, uchwałę nowelizującą Regulamin
Kapituły. Pełny tekst nowego Regulaminu
jest dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Nowelizacja w żadnym stopniu nie
zmienia idei i sposobu przyznawania
tego zaszczytnego wyróżnienia. Dla
zgłaszających, najważniejszą zmianą jest
wydłużenie do końca marca każdego
roku terminu zgłaszania kandydatur, a
także wyraźne podkreślenie w regulami-
nie, iż kandydatura, która nie uzyskała
akceptacji Kapituły, może być zgłaszana
w kolejnych latach przez tego samego
lub innych wnioskodawców. 

Wnioski o przyznanie Medalu w 2016
r. prosimy więc składać w Biurze Rady
Miejskiej do czwartku 31 marca.

Zdaniem klubu
sprawiedliwy

Ostatnia ubiegłoroczna sesja przebie-
gała pod znakiem nowego budżetu
Gminy na 2016 r. Poprzedziły ją posie-
dzenia wszystkich komisji stałych, które
opiniowały projekt budżetu zapropono-
wany przez burmistrza. Jedynie Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu nie wyraziła
swojej opinii, ze względu na zbyt małe
jej zdaniem środki przeznaczone w tym
roku na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Czapurach. Pozostałe komisje zaopi-
niowały pozytywnie budżetowe
propozycje burmistrza. W przedstawio-
nym na sesji 30 grudnia ostatecznym
projekcie z autopoprawkami, burmistrz
uwzględnił wszystkie wnioski komisji
przekazane mu przez Komisję Budżetu i
Finansów. 

Podczas sesji, nad projektem budżetu
Gminy Mosina odbyła się długa dys-
kusja, podczas której radni
polemizowali m.in. w sprawie wizji  roz-
woju gminy, czy podziału wydatków
inwestycyjnych na większą ilość zadań.
Z przebiegiem tej dyskusji jak i całej
sesji, będzie można zapoznać się w Biu-
letynie Informacji Publicznej, w
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zakładce Organy gminy->Rada-
>Protokoły. 

Jednym z punktów programu uchwale-
nia budżetu, było stanowisko klubów
radnych. W tej kadencji w mosińskiej
radzie działa tylko jeden klub – „Prawo-
rządna Gmina”. W swoim stanowisku w
sprawie budżetu na 2016 r., zwrócił rów-
nież uwagę na niższe niż w roku
ubiegłym planowane wydatki bieżące.
Podział środków w tym budżecie uznał
za sprawiedliwy, zaspokajający potrzeby
mieszkańców większego obszaru gminy
niż dotychczas.  

Ostatecznie budżet Gminy Mosina na
rok 2016, Rada Miejska w Mosinie
uchwaliła 19 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”.

Maria Witkowska,
przewodnicząca
Klubu Radnych
„Praworządna
Gmina”: W 2016 r.
planuje się zaciągnąć
obligacje w kwocie
6.000.000, 00 zł, aby móc realizować
zaplanowane wydatki, szczególnie inwe-
stycyjne, jednak na co należy zwrócić
uwagę, nie spowoduje to wzrostu
zadłużenia Gminy, gdyż w 2015 r. taka
kwota została spłacona. W tym roku
budżetowym będziemy wykupować obli-
gacje z 2010 r. na kwotę 6500 000 00 i
spłacać pożyczki z WFOŚ w kwocie 288
166 72 zł.  Wydatki inwestycyjne zapla-
nowano na kwotę 16 504 083,80 zł, tj. o
kwotę 4 986 184,90 zł więcej niż w
poprzednim roku budżetowym. W pozycji
tej na inwestycje drogowe zostało zapla-
nowane ponad 7 800 000,00 zł. Zarówno
te, jak i pozostałe inwestycje zdaniem
Klubu zostały zaplanowane z wielką sta-
rannością i rozwagą. Naszym zdaniem
jest to budżet, który uwzględnia potrzeby
mieszkańców Gminy. Widać w nim zain-
teresowanie i troskę Burmistrza o całą
Gminę, a nie tylko wybiórcze działania na
określony przez siebie cel.

Nie dla 
„Białej Księgi”

9 grudnia minionego roku, radni spot-
kali się na nadzwyczajnej sesji zwołanej
w sprawie „Białej Księgi Ochrony Złóż
Kopalin” i wynikających z niej zagrożeń,
między innymi dla Gminy Mosina. Efek-
tem tych obrad było podjęte przez Radę
stanowisko w sprawie opublikowanego

przez Ministra Środowiska projektu
„Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin”.

Małgorzata Kaptur,
Przewodnicząca Rady
Miejskiej: Na
przełomie listopada
i grudnia radnych
zelektryzowała
informacja o tym,
że bogate złoża
węgla brunatnego
znajdujące się w tzw.
Rowie Poznańskim, na którym położona
jest znaczna część gminy Mosina, zostały
wpisane do „Białej Księgi Ochrony Złóż
Kopalin”.  Oznaczało to w odległej per-
spektywie eksploatację złoża, a w bliższej
ograniczenia w zakresie zagospodarowa-
nia terenu naszej gminy.

Z uwagi na to, że do 15 grudnia można
było składać uwagi do ww. dokumentu,
Rada Miejska w Mosinie na nadzwyczaj-
nej sesji w dniu 9 grudnia jednogłośnie
uchwaliła Stanowisko, które zostało
przesłane do Ministra Środowiska. 

W Stanowisku Rada Miejska wykazała,
że eksploatacja złoża węgla brunatnego na
terenie naszej gminy zniszczy zasoby wody

pitnej i spowoduje zahamowanie rozwoju
aglomeracji poznańskiej. Wody pitnej w
przeciwieństwie do węgla brunatnego nie
można niczym innym zastąpić, dlatego
ochrona ujęcia wody powinna być, zdaniem
radnych, ważniejsza od ochrony złoża
węgla brunatnego. Rada Miejska w Mosinie
wnosiła o wykreślenie z wykazu złóż kopa-
lin strategicznych wszystkich złóż, które
mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać
na jakość i stan wód podziemnych na tere-
nie Wielkopolski, tj. o wykreślenie złóż
Czempiń, Gostyń, Krzywin, Mosina,
Oczkowice. 

Rada Miejska postulowała, aby dostęp do
wody pitnej niezbędnej do życia setek
tysięcy ludzi został uznany za nadrzędny
cel publiczny w stosunku do celu publicz-
nego, jakim jest bezpieczeństwo
energetyczne państwa. Radni propagowali
również, m.in. w mediach społecznościo-
wych, akcję wysyłania indywidualnych
protestów do Ministerstwa Środowiska. Z
ulgą odebrali wiadomość, że nowy rząd
uznał „Białą Księgę Ochrony Złóż Kopa-
lin” za niebyłą. �

Opracowała: 
Joanna Nowaczyk
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OŚWIATA W SKRÓCIE
Zespół Szkół w Mosinie stawia na witaminy.

Trwa tam akcja promująca zdrowe odżywianie -
„Bezpłatne jabłka w szkole”. O dostawy jabłek
postarała się dyrektor placówki Alicja Trybus, która
pozyskała spore ilości tych owoców od Agencji
Rynku Rolnego już w ubiegłym roku szkolnym.
Grudniowa dostawa to 9 ton owoców!  Jabłka  są
nadwyżką produkcyjną polskich sadowników.
Dostawy jabłek dofinansowała Unia Europejska. –
Akcja trwa w szkole od kwietnia tego roku i cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.
Rodzice chętnie zabierają owoce do domu, a dzieci
biorą udział w ciekawych zajęciach kulinarnych
organizowanych przez wychowawców szkolnej świet-
licy – informuje nauczycielka Arleta
Dąbrowska-Tatarynowicz. – W przedświątecznym
czasie jabłkami zostali obdarowani uczniowie i ich
rodziny nie tylko z naszej szkoły, lecz również ze szkół
w Krośnie, Krosinku, Pecnej, Daszewic, Zespołu Szkół
im. Wodziczki, dwóch przedszkoli oraz ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Kor-
czaka w Mosinie.

W styczniu 2016 r. Zespół Szkół otrzyma kolejną
dużą dostawę jabłek, którymi ma zamiar podzielić
się z mieszkańcami miasta i okolicy.

„Czego nie wiecie o Powstaniu Wielkopol-
skim”? Pod takim tytułem w związku z rocznicą
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczniowie
klas pierwszych Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Pecnej uczestniczyli w prelekcji
połączonej z pokazem multimedialnym.  Mikołaj
Klorek z Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepo-
dległościowych w Poznaniu, opowiedział uczniom
o powstaniu, zainteresował młodzież mundurami
żołnierzy, rozetkami oraz obrazami wielkich
dowódców wielkopolskiego czynu zbrojnego. –
Żywa lekcja historii – wyjaśnia Marzena Krasuska,
nauczyciel Gimazjum – Przybliżyła uczniom pat-
rona, którego imię nosi nasza szkoła, była też częścią
działań upamiętniających zwycięskie Powstanie
Wielkopolskie.

Gimnazjum w Pecnej przyłączyło się do ogólno-
polskich akcji charytatywnych „Tytka Miłosierdza”
i „Choinka nadziei”. Pierwsza z nich, to akcja Cari-
tasu, której uczestnicy nie tylko dzielą się
artykułami spożywczymi i środkami czystości, ale
przede wszystkim sercem i wrażliwością na dru-
giego człowieka. „Tytka” to papierowa torba na
zakupy, wypełniana trwałymi produktami. Zebrane
przez szkolną społeczność „tytki” Gimnazjum
przekazało do siedziby Caritas Archidiecezji Poz-
nańskiej. „Choinka Nadziei z kolei, to akcja
Fundacji Ekologicznej Arka, która łączy pokolenia,
podkreśla wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i
osamotnionych, propaguje choinki w doniczkach,
których zakup sprzyja ochronie środowiska. W
ramach tej akcji, gimnazjaliści z Pecnej przygoto-
wali występ słowno-muzyczny dla pensjonariuszy
Ośrodka Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie. –
Jako opiekun grupy młodzieży zajmującej się „Cho-
inką Nadziei” jestem dumna z zachowań, jakie mam
okazję widzieć: ich wrażliwości na innych, bezintere-
sowności, radości z niesienia pomocy innym.
Dziękuję młodzieży za wsparcie i zaangażowanie w
akcję – mówi nauczycielka Magdalena Grosy, opie-
kunka obu akcji. �

Co warto wiedzieć, udając się do przychodni
lub poradni w celu umówienia się na wizytę
lekarską?

• Przy udzielaniu świadczeń powoływanie się
na rejonizację jest niedopuszczalne. Pacjent nie
może zostać odesłany do miejsca swojego
zamieszkania w sytuacji, gdy dokonał wyboru świadczeniodawcy na podsta-
wie uzyskanego skierowania do leczenia w rodzaju: ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (poradnie specjalistyczne); leczenia szpitalnego; rehabilitacji
leczniczej; leczenia uzależnień; opieki psychiatrycznej; opieki długoterminowej
i hospicyjno-paliatywnej.

• Zakres pytań zadanych przez pracownika rejestracji powinien dotyczyć tylko
obszaru pozwalającego na dokonanie rejestracji zdarzenia (imię i nazwisko,
pesel, adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwier-
dzenia wizyty). Poza możliwością zapisania się do lekarza, pacjent powinien
uzyskać kompletną informację o: zakresach świadczeń udzielanych w pla-
cówce, kolejce oczekujących, porach zapisywania się do lekarzy, wymaganych
dokumentach przy przyjęciu do lekarza, adresach miejsc wykonywania zleco-
nych badań diagnostycznych, zasadach udostępniania dokumentacji medycznej
i innych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni. Pacjent, w razie
niepotwierdzenia przez system elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców
(e-WUŚ) powinien także okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie zdro-
wotne. Pracownik rejestracji nie powinien też odsyłać pacjenta do gabinetu
lekarza celem uzgodnienia jego przyjęcia w danym dniu. Uzgodnienie to należy
do pracownika rejestracji. 

• Ustalanie przez świadczeniodawcę konkretnego dnia lub wyznaczenie
godzin zapisów do lekarza jest niezgodne z prawem. Na wizytę u lekarza
pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy
rejestracji. 

• Pacjent nie może być zmuszany do osobistego dokonania rejestracji. Może
zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, a jeżeli pla-
cówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, również drogą
elektroniczną, a także listownie. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek
poinformowania o dacie i godzinie wizyty oraz w przypadku rejestracji pierw-
szorazowej poinformowania pacjenta o konieczności przekazania oryginalnego
skierowania do placówki w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem wykreślenia
z listy oczekujących.

• Termin wizyty kontrolnej powinien zostać ustalony podczas bieżącej wizyty
u lekarza. To lekarz powinien zapewnić ciągłość leczenia, a nie pracownicy
rejestracji. Pacjenci leczeni w poradniach specjalistycznych w ramach ciągłości
i kontynuacji leczenia nie mogą być wpisywani na listy oczekujących na świad-
czenia zdrowotne. 

• Żądanie od pacjenta aktualizacji skierowania jest nieuzasadnione. Realiza-
cja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się zawsze na podstawie skierowania,
które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to
wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi z przy-
czyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak
i w dalszym okresie. W przypadku nieobecności lekarza, pacjent powinien zos-
tać poinformowany o sposobie zorganizowania opieki specjalistycznej w tym
okresie. Informacja taka powinna zostać udostępniona w miejscu udzielania
świadczeń, a także w siedzibie świadczeniodawcy. Aktualizacja skierowania do
leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy pacjent nie podejmo-
wał leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest
również wówczas, gdy przyczyna jego wystawienia jest inna niż w wskazana
we wcześniejszym skierowaniu. Aktualizacja skierowania do leczenia w ramach
poradni rehabilitacyjnej wymagana jest po upływie 12 miesięcy.

• Świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta o ewentualnej zmia-
nie terminu udzielenia świadczenia. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się
na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym
świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świad-
czenie pacjentów. �

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta – bpp.gov.pl

Siedem zasad postępowania przy
rejestracji
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Erasmus+ to program
Unii Europejskiej w dzie-
dzinie edukacji, szkoleń,
młodzieży i sportu na
lata 2014-2020, który
opiera się na osiągnię-
ciach europejskich
programów edukacyj-
nych z ostatnich 25
lat. W programie tym
biorą udział także
nasze gminne szkoły. 

Od 12 do 19 paździer-
nika 2015 r. grupa 16
uczniów Zespołu Szkół w
Daszewicach wraz opieku-
nami uczestniczyła w
wymianie międzynarodowej European Youth Exchange Dasze-
wice – Olvera (Hiszpania).  Projekt został napisany i
przygotowany przez działające przy szkole stowarzyszenie
nauczycieli „ Ambitio”, a fundusze na tak atrakcyjne warsztaty
i zajęcia zostały pozyskane z międzynarodowego programu
„Erasmus+”. 

Polscy uczniowie mieszkali w domach swoich hiszpańskich
kolegów i koleżanek, poznając ich kulturę, zwyczaje i tradycje.

Olvera to urocze, andaluzyjskie mias-
teczko. Bogaty program projektu
obejmował warsztaty integracyjne,
kulinarne, rozgrywki sportowe oraz
wieczorek kulturowy z ognistym tań-
cem flamenco. Uczniowie odbyli
wycieczkę rowerową, wędrówkę wśród
niezwykłych formacji skalnych w Parku
Naturalnym El Torcal de Antequera,
zwiedzili Sevillę i jedno z najstarszych
miast hiszpańskich – malowniczą

Rondę, odwiedzili też hiszpańskie kasyno. 
Młodzież z Daszewic czeka teraz na rewizytę swoich hisz-

pańskich kolegów i koleżanek w Polsce. Koordynatorkami
projektu są nauczycielki Joanna Barełkowska i Renata Walko-
wiak. 

W ramach programu „Erazmus +, Gimnazjum nr 1 w Mosi-
nie przystąpiło do ciekawego projektu pod nazwą „Brains at
school – knowledge is power”, czyli „Mózgi w szkole – wiedza

jest potęgą”. Ten dwuletni projekt poświę-
cony neurodydaktyce, realizowany jest
wspólnie z partnerskimi szkołami z
Włoch i Rumunii. Odbyło się już pierwsze
spotkanie i anglojęzyczne obrady w mię-
dzynarodowym gronie. W dniach 19 i 20
listopada 2015 r.  mosińskie gimnazjum
gościło delegacje uczniów i nauczycieli z
Istituto Comprensivo Muro z Muro Lec-
cese we Włoszech oraz Liceul Matei
Basarab Craiova z Krajowej w Rumunii.
W marcu, mosińska reprezentacja wyje-
dzie do Rumunii, a w październiku do
Włoch. Wielki finał projektu odbędzie się
w Polsce, w maju 2017 r. Koordynator-
kami projektu są nauczycielki Agata
Walter i Justyna Nojszewska. Szczegóły na
stronie internetowej: http://brainsats-
chool.eu/, gdzie można się będzie m.in.
dowiedzieć co pomaga, a co przeszkadza
naszym mózgom w zdobywaniu wiedzy. �

JN

„Erasmus +” w naszych szkołach 

GIMNAZJALIŚCI Z MOSINY POZNAJĄ MÓZGI 

DASZEWICE W KRAINIE FLAMENCO 



INFORMATOR MOSIŃSKI    styczeń, 2016

SOŁECTWA I OSIEDLA1�

„Przybieżeli do Betlejem
pasterze” – ta pastorałka zain-
spirowała Zarząd i członków
Koła nr 3 Emerytów, Rencis-
tów i Inwalidów w Rogalinie,
aby spotkanie opłatkowe
poświęcić pasterzom. – To oni
tej niezwykłej grudniowej nocy
jako pierwsi, za głosem Anioła
podążyli do Groty Narodzenia
i oddali pokłon dzieciątku
Jezus, Maryi i Józefowi –
wyjaśnia Eugenia Sójka z
rogalińskiego Koła eMERY-
TÓW. 

Dzięki uprzejmości dyrekcji
Zespołu Szkół w Rogalinie,
spotkanie odbyło się w sali
gimnastycznej gdzie przygoto-
wano okolicznościową
scenografię. – Po prezentacji
programu słowno-muzycznego,
w którym wystąpili wszyscy

członkowie Koła – relacjonuje
spotkanie E. Sójka. - Przewod-
nicząca Koła Gabriela
Multaniak złożyła uczestnikom
spotkania, w tym zaproszonym

gościom serdeczne życzenia
świąteczne. Podzielono się
opłatkiem, a potem wszyscy
zasiedli do stołu, by spożyć
wieczerzę wigilijną. Tradycyjne

potrawy przygotowały członki-
nie Koła. Był też gwiazdor,
prezenty dla każdego i wspólne
śpiewanie kolęd. � JN 

Fot.  Natalia Gasperowicz

Pasterze 
w Rogalinie

24. Finał WOŚP w Mosinie dobiegł
końca. Kolejny raz graliśmy dla dzieci i
osób starszych. Przez cały dzień 142
wolontariuszy w naszej Gminie zebrało
62 773,62 zł! 

W sobotę odbyły się eliminacje turnieju
FIFA 16. Do gry stanęło 17 zawodników, któ-
rzy wrzucili do puszki 269 zł. W niedzielę już o
8.30 na ulicach naszej gminy pojawili się wolontariusze z
puszkami, którzy zostali wcześniej poinformowani o zasadach
bezpieczeństwa i zbiórki na rzecz WOŚP. Mosińska delegatura
Automobilklubu Wielkopolskiego zorganizowała XII Mosiń-
ski Rajd Orkiestrowy. 27 załóg stanęło na linii startu
rywalizując ze sobą podczas jazdy po mosińskich drogach.
Wraz z licytacjami, np. voucherów na największe rajdowe
imprezy, załogi „wyjeździły” 5 609,94 zł! Jako następni ruszyli
biegacze, w organizowanym przez OSiR, II Biegu Zimowym
„Policz się z cukrzycą”. Aż 273 biegaczy przebyło trasę w iście
zimowej scenerii. Kolejne 6 246,38 zł trafiło do orkiestrowej
puszki.

Na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury pojawił się Activ,
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta, gitarzyści działający
przy MOK, zespoły My, Prorock, Theathron oraz PowerHorse.
Wieczór zakończyliśmy „Światełkiem do nieba”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, sponso-
rom, wolontariuszom oraz mieszkańcom Gminy Mosina za
wsparcie, ofiarność i udział w 24. Finale. Zapraszamy już za
rok! � Dominik Janik 

Szef Sztabu WOŚP w Mosinie

KOLEJNY REKORD WOŚP
W MOSINIE

Dzielili się opłatkiem

Tradycyjnie już od kilku lat w świątecznej atmosferze odbyło
się Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów wsi Nowinki – Drużyna
organizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką. Artystyczną
oprawę spotkania przygotowały dzieci z Zespołu Szkół w
Krośnie, wspólne śpiewano również kolędy. Podczas tegorocz-
nego spotkania uhonorowano panią Bronisławę Walczak z
okazji 90. urodzin, a Rada Sołecka złożyła gratulacje i podzię-
kowanie sołtysowi Erazmowi Walkowiakowi z okazji 45-lecia
pełnienia przez niego funkcji. 

Sołtys oraz Rada Sołecka składają serdeczne podziękowania
dzieciom i ich opiekunom za przygotowanie części artystycz-
nej oraz wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji
spotkania. �

AG

Drużyna Nowinki
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15 grudnia Mosinę odwiedził najprawdziwszy św. Mikołaj. Do
naszego miasta przyjechał z dalekiej Rovaniemi w Finlandii,
gdzie mieszka przez cały rok. Św. Mikołaja zaprosił Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Mosiny, za pośrednictwem
Konsulatu Finlandii w Poznaniu. 

Dzieci z Ośrodka powitały wspaniałego gościa przed budyn-
kiem Szkoły przy ul. Kościelnej, skąd na czele baśniowego
orszaku, w otoczeniu uczniów szkoły i przedszkolaków z Przed-
szkola Integracyjnego w Mosinie przejechał powozem do
budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury. Tam zajął honorowe
miejsce na specjalnie przygotowanym dla niego tronie i obejrzał
przedstawienie p.t. „Nadzieja” przygotowane przez uczniów i
nauczycieli Ośrodka. Przedstawienie rozpoczynało Przegląd
Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych odbywających się w
tym dniu w MOK-u. 

Z Mikołajem chciałby się spotkać niejeden z nas. Dlatego na
placu przed Ośrodkiem Kultury zgromadziły się licznie dzieci z
mosińskich szkół i przedszkoli. Św. Mikołaja chcieli też osobiście

poznać m.in. Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Starosta Poznański,
przedstawiciele Kuratorium Oświaty,
samorządów Mosiny i Puszczykowa. 

Po sesji fotograficznej, a każdy chciał
mieć zdjęcie ze św. Mikołajem, witany
okrzykami zgromadzonych przed MOK-
iem, zasiadł na swoim tronie, a dzieci
przedstawiły przygotowane dla niego
prezentacje: piosenki, tańce i wierszyki.
Imprezę wzbogacił swoimi występami
zespół wokalno-muzyczny Mikołajki
działający przy parafii p.w. Św. Mikołaja

w Mosinie. – W przerwie – relacjonuje przebieg Ewa Malinowska,
nauczyciel SOSW – nasz gość wylosował kartki nagrodzone w zor-
ganizowanym z tej okazji konkursie na kartkę do Świętego
Mikołaja. Każdy z wygranych mógł w nagrodę zrobić sobie zdjęcie
z przybyszem z Rovaniemi. W programie znalazł się też wywiad ze
Świętym Mikołajem. Dzieci pytały o różne rzeczy np. czy Mikołaj
ma żonę, ile ma lat, co robi latem itd. Gość starał się odpowiadać po
polsku, choć dało się słyszeć, że jak na prawdziwego Świętego
Mikołaja przystało, nie jest rodowitym Polakiem. Wizyta zakoń-
czyła się tanecznym korowodem przy dźwiękach świątecznych
piosenek. Następnie Mikołaj wsiadł do swojego Mikołajowego
Samochodu i żegnany okrzykami odjechał w bliżej nieznanym kie-
runku… Św. Mikołaj z Rovaniemi, w czasie wizyty w Polsce
odwiedził trzy wielkopolskie miasta: Poznań, Kalisz i Mosinę. �

JN
Fot. Archiwum SOSW

Św. Mikołaj 
był w Mosinie!

Z okazji 97. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, przed głazem
upamiętniającym poległego powstańca z
Mosiny Piotra Mocka, odbyła się okolicz-
nościowa manifestacja. Uroczystość
zorganizował Zarząd Osiedla nr 2 Czar-
nokurz. Hołd Piotrowi Mockowi i innym
powstańcom z Ziemi Mosińskiej oddali
przedstawiciele władz samorządowych,
zarządów mosińskich osiedli oraz miesz-
kańcy.

Na mosińskim cmentarzu Krąg Instruk-

torski T.W.A. „Elita” Ośrodka ZHP
Mosina, przy współpracy Urzędu Miej-
skiego, przeprowadził akcję oznakowania
rozetką powstańczą grobów powstańców
pochowanych w Mosinie. – Udało nam się
zlokalizować 35 grobów uczestników
powstania pochowanych na naszym cmen-
tarzu. Wiemy, że to nie są wszystkie,
dlatego będziemy kontynuować nasze
poszukiwania, żeby w przyszłości nie
pominąć żadnego z nich  – informuje hm.
Danuta Białas, instruktor kręgu. 

Rodziny powstańców, których mogiły
nie zostały oznaczone, prosimy o zgłosze-
nie tego faktu na adres mailowy redakcji:
informator@mosina.pl lub pod numerem
telefonu: 530 017 261. 

Władze Gminy zapowiadają, że w przy-
szłości chcą uhonorować mosińskich
bohaterów Powstania Wielkopolskiego,
umieszczając trwałe oznakowanie na

nagrobkach powstańców. – Chcemy uczcić
w ten sposób czyn zbrojny mieszkańców
Ziemi Mosińskiej, który przyczynił się do
włączenia Wielkopolski w granice państwa
polskiego – informuje zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch. – Zwrócimy się do
rodzin powstańców o wyrażenie zgody na
taki akcent wprowadzony na nagrobki ich
bohaterskich przodków. � JN

Pamięci bohaterów powstania 
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Strażnicy interweniowali 
1-31 GRUDNIA 

Przeprowadzono 222 interwencje porządkowe,
55 interwencji drogowych. W związku ze
zmianą zapisu w Ustawie Prawo o ruchu drogo-
wym zakazującej Strażom Miejskim i Gminnym
dokonywania kontroli prędkości z użyciem foto-
radaru, od września nie prowadzi się kontroli
prędkości. 

Ukarano 2 osoby mandatami karnymi na
kwotę 300 złotych. Wspólnie z Policją Komisa-
riatu w Mosinie, Straż Miejska zabezpieczyła 4
imprezy zorganizowane dla młodzieży i miesz-
kańców naszej gminy.

Przeprowadzono 3 interwencje w stosunku do
zwierząt, dotyczyły one głównie bezpańskich
psów. Po odłowieniu psy zostały umieszczone
w mosińskim przytulisku. W stosunku do właś-
cicieli odłowionych zwierząt, za brak nadzoru
nad „pupilami” wszczęto postępowania wyjaś-
niające.

Dokonano 447 kontroli obiektów użytecz-
ności publicznej, 320 kontroli sklepów  i
targowiska miejskiego, 394 kontroli posesji.
Kontrole posesji dotyczyły oznakowania, pod-
pisanych umów na wywóz nieczystości stałych
i płynnych, posiadania rachunków od konces-
jonowanych wywozicieli oraz ilości
posiadanych psów na posesji, jak również
strażnicy dzielnicowi zapoznawali się z proble-
mami mieszkańców podległych im
miejscowości.

Straż Miejska prowadzi działania oraz walczy
z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Oprócz
form restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy w
sprzątaniu terenów należących do Gminy, w
wyniku czego w miesiącu maju ukarani przez
Sąd Rejonowy wykonywaniem prac społecznie
użytecznych przepracowali 40 godz., likwido-
wali nielegalne wysypiska śmieci, zrywali
nielegalnie rozwieszane na słupach oświetle-
niowych ogłoszenia, sprzątali pozarastane
trawą chodniki, kosili trawę, zebrali 11 worków
śmieci. 

W czasie dwóch wspólnych pieszych patroli z
Policją, prowadzono kontrole stanu zabezpie-
czenia mienia gminnego oraz kontrole
kierowców pojazdów samochodowych. Za
pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono
nadzór dotyczący zachowania i przemieszcza-
nia się osób i pojazdów po terenach objętych
systemem kamer. Wszelkie zauważone niepra-
widłowości przekazywane były do patroli
Straży Miejskiej i Policji.

Zgodnie z informacją, jaką w listopadzie ubiegłego roku przekazał Gminie
nowy wykonawca budowy wiaduktu przy ul. Śremskiej – inwestycji prowadzo-
nej przez PKP, 9 grudnia 2015 r. miał on wejść na teren przerwanej budowy
wiaduktu. Z kolejnych, otrzymanych przez Urząd Miejski informacji wynika jed-
nak, że PKP dopiero rozpoczęło procedurę przekazywania placu budowy
nowemu wykonawcy. Urząd prowadzi cały czas intensywne rozmowy i negocja-
cje zarówno z wykonawcą, jak i inwestorem w sprawie nieczynnego przejazdu
kolejowego na ul. Śremskiej i wynikających z tego uciążliwości dla mieszkańców.
Będziemy na bieżąco informować o kolejnych ustaleniach dotyczących tego pro-
blemu. W ramach drugiego kontraktu trwają roboty modernizacyjne linii
kolejowej, które przebiegają bez większych opóźnień. � JN

Co dalej z przejazdem na Śremskiej?

Czy na ciągłej linii można wyprzedzać rower? Znak poziomy „linia poje-
dyncza ciągła” oddziela pasy ruchu przeznaczone do jazdy w tym samym
kierunku. Oznacza ona zakaz przejeżdżania przez linię i najeżdżania na nią. Nie-
zależnie zatem od tego, czy wyprzedzamy samochód, rower, czy pojazd
wolnobieżny, manewr może być przeprowadzony jedynie wówczas, jeśli nie spo-
woduje najechania na linię ciągłą. W innym przypadku popełniamy
wykroczenie w ruchu drogowym i grożą za to mandat oraz punkty karne. Prawo
o ruchu drogowym nakłada jednak pewne obowiązki również na operatorów
pojazdów wolnobieżnych. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rol-
niczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na
prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Niestety przy okazji najnowszej nowe-
lizacji przepisów z omawianego artykułu zniknął zapis zobowiązujący
prowadzącego pojazd wolnobieżny, by „w razie potrzeby zatrzymać się w celu
ułatwienia wyprzedzania”. Teraz tylko od jego dobrej woli zależy to, czy korzys-
tając z zatoczki lub pobocza zatrzyma pojazd ułatwiając wyprzedzanie
pozostałym uczestnikom ruchu. Pamiętajmy również, iż zgodnie z przepisami
przy wyprzedzaniu rowerzysty należy zachować bezpieczny odstęp, ale nie
mniejszy niż 1 metr! � JN

„Łamigłówki” drogowe

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

Dymaczewo Stare – w rejonie ul. Czereśniowej 

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częś-
cią garażową na każdej z nich. Przetarg dniu 17 lutego 2016 r. o godz.
10.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie – sala nr 110.

Dymaczewo Stare – w rejonie ul. Bajera

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz
budynku garażowego wolnostojącego. Przetarg w dniu 17 lutego 2016 r. o
godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – sala nr 110. 

Do każdej wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
Wpłaty wadium do 10 lutego 2016 r. �

Informacja o przetargach na sprzedaż
nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mosina
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W Mosinie przygodę z żeglarstwem rozpoczęli harcerze. Na przełomie lat
70/80 powstała drużyna wodna. Jej pierwszą drużynową była druhna
Lucyna Dolata. Drużyna działała do połowy lat 80. W 1989 Jaremi Salo-

mończyk i Stanisław Tubis pracowali na obozie PO w Środzie Wlkp.
organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Tam zrodził
się pomysł, by używany na obozie sprzęt żeglarski wykorzystywać w dalszej części
wakacji nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim. Po obozie żaglówki należące do Kura-
torium trafiły do Mosiny, przekazane w użytkowanie. W 1990 r. po raz pierwszy
zorganizowano „Lato pod Żaglami”, jako formę propagowania żeglarstwa wśród
dzieci i młodzieży. Pozytywne doświadczenia tamtego sezonu letniego oraz duże
zainteresowanie tym sposobem spędzania wolnego czasu również wśród grupy
dorosłych, zrodziły pomysł założenia klubu żeglarskiego. Na zebranie założycielskie
klubu przybyło 29 zainteresowanych. W czerwcu bieżącego roku, Mosiński Klub
Żeglarski będzie świętował 25-lecie swojej działalności. 

MKŻ należy do Polskiego Związku Żeglarskiego. Posiada własną banderę, propo-
rzec, znaczek klubowy oraz złotą odznakę. Ważnym faktem jest także  posiadanie
kroniki klubowej. Celem działania stowarzyszenia jest propagowanie i uprawianie
żeglarstwa oraz pokrewnych wobec niego form aktywności oraz krzewienie wiedzy
i dobrej praktyki żeglarskiej. Stowarzyszenie duży nacisk kładzie na zaangażowanie
w szkolenia młodzieży i propagowanie żeglarstwa wśród dzieci. Podstawowym
działaniem jest organizowanie akcji „Lato pod Żaglami”. W czasie tygodniowych,
wakacyjnych turnusów organizowanych w bazie klubu nad Jeziorem Łódzko-Dyma-
czewskim, dzieci uczą się podstaw żeglowania. Na terenie przystani znajduje się
również boisko do piłki ręcznej, małpi gaj, pole namiotowe, przyłącza sanitarne,
stołówka, Bosmanówka oraz wytyczone miejsce na ognisko przy którym pieczone są
kiełbaski i śpiewane szanty. W trosce o bezpieczeństwo dzieci biorących udział w
„Akcji Lato”, w klubie powstała drużyna WOPR. Ratownicy dbają o bezpieczeństwo
wszystkich uczestników obozów, jak również zabezpieczają klubowe imprezy rega-
towe i spływy kajakowe. 

Mosiński Klub Żeglarski organizuje także rejsy po jeziorach mazurskich i morzu.
Planowane są one zawsze tak, aby zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc. Żeglar-
stwo łączy z poznawaniem nowych ludzi, dobrą zabawą i zwiedzaniem. – Co roku
podejmujemy nowe wyzwania i pracujemy nad nowymi projektami. Rozwijamy się suk-
cesywnie na wielu płaszczyznach. Poszerzamy naszą flotę. Jeśli chcesz spędzić z nami
przyjemnie czas, poznać nowych ludzi i miejsca, zapraszamy do naszej społeczności.
Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – zachęcają klubowicze. �

Komandor Mosińskiego Klubu Żeglarskiego: Paweł Maciejewski
Siedziba: Mosina, ul. Konopnickiej 31

Kontakt: kom 730 730 789; e-mail: mkzmosina@wp.pl
www.mkz.org.pl

Gminne Organizacje Pozarządowe Jak założyć stowarzyszenie
1. Stowarzyszenie jest zakładane na

zebraniu założycielskim przez co naj-
mniej 15 osób, które stają się członkami
założycielami stowarzyszenia. Warto
zaprosić kilka osób więcej, gdyby okazało
się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze
na zebranie.

2. Na zebraniu założycielskim podej-
mują one uchwały o: powołaniu
organizacji, wyborze komitetu założyciel-
skiego, uchwaleniu statutu, mogą też
wybrać zarząd i komisję rewizyjną. 

3. Następnie komitet założycielski
składa wniosek (razem z wymaganymi
załącznikami) o rejestrację stowarzysze-
nia do Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość
prawną z chwilą wpisania do KRS.
Przed zebraniem założycielskim 
przygotowujemy:

a) Projekt statutu 
Wstępny projekt statutu dobrze jest

przygotować wcześniej (czyli przed
zwołaniem zebrania założycielskiego) i
dostarczyć go do wglądu wszystkim
członkom przyszłego stowarzyszenia.
Głosowanie za przyjęciem statutu i jego
zatwierdzenie musi mieć miejsce na
zabraniu założycielskim.

b) Dokumenty 
• listę członków założycieli z danymi:

imię i nazwisko; data i miejsce urodze-
nia; miejsce zamieszkania; numer
dowodu osobistego, PESEL; własno-
ręczny podpis. Listę możemy mieć od
razu pełną lub możemy ją uzupełnić o
brakujące informacje przed zebraniem
lub w trakcie zebrania. Wygodnie jest,
jeśli ta sama lista zawiera oświadczenie
członków założycieli o: posiadaniu oby-
watelstwa polskiego, pełnej zdolności
czynności prawnych i pełni praw oby-
watelskich. Listę trzeba przygotować w
dwóch egzemplarzach, które składamy
w KRS. Uczestnicy zebrania podpisują
oba egzemplarze.

• teksty uchwał, które muszą być pod-
jęte w trakcie zebrania:
� uchwała o powołaniu stowarzysze-

nia - uchwała nr 1;
� uchwała o przyjęciu statutu -

uchwała nr 2;
� uchwała o wyborze komitetu

założycielskiego - uchwała nr 3;
� ewentualnie można też podjąć

uchwałę o wyborze zarządu - uchwały
nr 4 oraz
� uchwałę o wyborze organu kontroli

wewnętrznej - komisji rewizyjnej -
uchwała nr 5. 

Od 20 maja 2016 r. wchodzi w życie
nowelizacja ustawy Prawo o stowarzy-
szeniach. Podstawową zmianą jest to, że
do założenia stowarzyszenia potrzeb-
nych będzie jedynie 7 osób, a sąd będzie
miał 7 dni na rejestrację. Więcej infor-
macji na portalu www.ngo.pl �

Monika Kujawska

Mosiński Klub Żeglarski
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Galeria Miejska w Mosinie
prowadzi swoją działalność od
1993 r. Od momentu powsta-
nia patronuje jej Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu oraz
poznański oddział Związku
Polskich Artystów Plastyków. 

W roku 2015 mieszkańcy
Mosiny a także koneserzy
sztuki współczesnej mieli
okazję obejrzeć 10 intere-
sujących ekspozycji. Swoją
twórczość z zakresu malarstwa
zaprezentowali: prof. Andrzej
Maciej Łubowski, Joanna
Łosińska, Maciej Przybylski i
Sylwia Sosnowska, której prace
malarskie wzbogacił rysunek.
Galeria przygotowała też
pośmiertną wystawę obrazów
nieżyjącego artysty Edmunda
Łubowskiego. Swoje grafiki
pokazali prof. Andrzej Załecki
oraz Izabela Idzikowska-
Bzdręga, a w dziedzinie rzeźby
mogliśmy zobaczyć prace Emi-
lii Boguckiej. Ciekawym
akcentem artystycznym minio-
nego roku, była wystawa
autorstwa Janusza Nowackiego,
który zafascynowany od lat
starymi dębami na łęgach nad-
warciańskich w Rogalinie
uwiecznia je w fotografii.

Galeria Miejska zaprezento-
wała także wystawę
pokonkursową III Studen-
ckiego Biennale Małej Formy
Rzeźbiarskiej im. Prof. Józefa
Kopczyńskiego, w którym
nagrodę specjalną przyznaje

Burmistrz Gminy Mosina. Poza
działalnością wystawienniczą,
przy współpracy z nauczycie-
lami mosińskich szkół Galeria
prowadziła zajęcia plastyczne
dla dzieci. W lutym pojawiła
się także nowa forma aktyw-
ności tej placówki – Salon
Poetycki. Odbyło się już 8 spot-
kań poetyckich w których
mieszkańcy zainteresowani
poezją przyjęli z dużym zainte-
resowaniem. Zapraszani byli
poeci z Bydgoszczy, Krakowa,
Poznania. Cyklicznym spotka-
niom towarzyszy muzyka m.in
Tomasza Bateńczuka, a prowa-
dzi je poetka Kalina Izabela
Zioła.

O propozycjach Galerii na
rok 2016, mówi jej kierownik
artystyczny Dorota Strzelecka:

Na cały rok zaplanowaliśmy
11 wystaw z zakresu malarstwa,
rzeźby, grafiki, instalacji, a także
kostiumu teatralnego. Swoje
prace zaprezentują artyści i
pedagodzy poznańskiego Uni-
wersytetu Artystycznego, a  także
profesorowie uczelni artystycz-
nych z Wrocławia i Gdańska. W
maju, zapraszamy także na cykl
spotkań  z filmem i jego twór-
cami, w ramach którego
odbędzie się pokaz filmów
dyplomowych z pracowni Ani-
macji Uniwersytetu Artysty-
cznego w Poznaniu, filmów
autorskich scenarzysty i reżysera
Jacka Kasprzyckiego, a także

spotkanie z Grażyną Banaszkie-
wicz – dziennikarką i reżyserem
filmowym. 

W ramach Salonu Poetyckiego
Galerii Miejskiej w Mosinie
zaplanowaliśmy ok. 7 spotkań z
poezją, a także „Spotkania z
przygodą”. Mamy tu na uwadze
spotkania z podróżnikami: Arka-
dym Fiedlerem i jego opowieścią
o wyprawie Fiatem 126 p przez
ląd afrykański, a także z Kajeta-
nem Gosławskim, który m.in.
podzieli się swoją wiedzą o reli-
gii Islamskiej. Zapraszam
serdecznie mieszkańców do sko-
rzystania z naszej całorocznej
oferty.  

Zapowiedzi imprez kultural-
nych organizowanych przez
Galerię Miejską w Mosinie
dostępne będą na stronie Gale-
rii Miejskiej w Mosinie i na jej
profilu FB. �

JN

Rok z Galerią 

Wszystkie prace wykonane są na bazie
żywic poliestrowych. Materiał ten daje
duże możliwości uzyskiwania różnych
efektów od kamiennych piaskowych do
kruchych i szklistych poprzez cienkie sko-
rupy zatapianych tkanin. Uważam, że
równie ważne jest znalezienie formy, ule-

pienie jej, co materiał, z którego docelowo powstaje. Zależy mi na
maksymalnym spotęgowaniu siły wyrazu. Wykorzystuję tutaj
szklistą żywicę oraz wodę, jako składnik podstawowy naszego
ciała. 

Wykorzystuję również wzorzysty materiał, jako symbol naszej
zewnętrzności. A tak naprawdę formę mu nadaje to, czego nie
widać. Bazuje na postaci ludzkiej, kobiecej, bo po prostu jest mi
najbliższa. To takie opowieści nierealne. Sen, jako stan, w którym
wszystko się może zdarzyć, nieprzewidywalny, ale jednocześnie
taki, który mam nadzieję miło się wspomina po powrocie do rze-
czywistości. � Emilia Bogucka

„Sen” na wystawie

W dniach 14 - 15 grudnia 2015 r. w Mosińskim Ośrodku
Kultury odbywał się XIII Gminny Przegląd Jasełek i Przedsta-
wień Bożonarodzeniowych. Najlepszym zespołom teatralnym
gratulujemy! Oto zwycięzcy: 

Kategoria wiekowa: Przedszkola i klasy „0” szkół podsta-
wowych

I miejsce:  Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach
II miejsce: Przedszkole nr 4 w Mosinie
III miejsce: Przedszkole w Wiórku
Wyróżnienie: Zofia Skrzypek z Przedszkola „Koniczynka”
Kategoria wiekowa: klasy I – III szkół podstawowych
I miejsce: Zespół Szkół w Rogalinku, SP w Rogalinku
II miejsce: SP nr 1 w Mosinie
III miejsce: SP im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Wyróżnienie: Piotr Piątek z Zespołu Szk. w Krośnie
Kategoria wiekowa: klasy IV – VI szkół podstawowych
I miejsce: Zespół Szkół w Mosinie, SP nr 2
II miejsce: Zespół Szkół w Rogalinie, SP w Rogalinie
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Pecnej
Wyróżnienie: Wojciech Dziaczyszyn ze SP w Pecnej
Kategoria wiekowa: gimnazja
I miejsce: Zespół Szkół w Mosinie, Gimnazjum Nr 2
II miejsce: Gimnazjum w Daszewicach
III miejsce: Gimnazjum nr 1 w Mosinie
Wyróżnienie: Magdalena Wańko Gimnazjum w Daszewi-

cach
Grand Prix: Przedszkole Happy House � JN

Gminny przegląd jasełek rozstrzygnięty

Dorota Strzelecka
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Jest obecny w naszym mieście już od 110 lat. Swoim
śpiewem uświetnia niemal wszystkie uroczyste dla
miasta i gminy chwile. Mosiński Chór Kościelny pw.
św. Cecylii, w listopadzie minionego roku obchodził
swój ponad stuletni jubileusz. 

21 listopada w kościele parafialnym w Mosinie, Chór p.w. św.
Cecylii zaśpiewał na swoim koncercie jubileuszowym z okazji
szacownego „lecia”. W programie znalazły się utwory takich
kompozytorów, jak Anton Bruckner, Feliks Nowowiejski,
Ennio Morricone, czy Giuseppe Verdi. Po koncercie, chórzyści
świętowali swój jubileusz na spotkaniu okolicznościowym w
Mosińskim Ośrodku Kultury, z udziałem zaproszonych gości. 

Od ponad 30 lat prezesem chóru jest Bronisława Dawidziuk,
która o idei jego działalności napisała: Chcemy na ile umiemy
pomnażać Dzieła Boga, upiększając jego świat, przekazując Jego
miłość ludziom poprzez śpiew i muzykę. Kochamy śpiewać
angażując serca i duszę, ale kochamy także naszą „małą i dużą”
Ojczyznę, dlatego włączamy się też w pracę na rzecz powszechnej
kultury muzycznej. (…) To właśnie śpiew i muzyka w trudnych
latach niewoli pozwoliła naszemu narodowi zachować swoją
tożsamość. Dlatego nie wolno zapominać o szczególnej roli, jaką
odegrały poprzednie pokolenia śpiewaków naszego chóru, zosta-
wiając trwałe ślady, z których możemy czerpać siły do
kontynuowania działalności. 

Z kart historii

Za początek swojej działalności, Mosiński Chór Kościelny
p.w. św. Cecylii uznaje rok 1905. W roku tym, według jednego
z przekazów, przy parafii św. Mikołaja w Mosinie działał już
chór kościelny. Według innych przekazów, w 1925 r. Czesław
Palm, Franciszek Taberski i Hieronim Wosiński reaktywowali
działalność parafialnego chóru. W okresie międzywojennym
chórem dyrygowali: Hieronim Wosińki, Józef Samelczak i
Ignacy Sterczyński. 

Początkowo próby odbywały się w kościele, a od 1934 r. w
Sali Domu Katolickiego. Instrumentami towarzyszącymi były:
w kościele organy, fisharmonia, a w sali Domu Katolickiego
akordeon. Chór kościelny prowadził też szeroką działalność
kulturalną. Uświetniał swoimi występami uroczystości pań-
stwowe, organizował wycieczki i przedstawienia teatralne. Tuż
przed wybuchem II wojny światowej, chór liczył 43 członków.
Po wojnie wznowił swoją działalność pod dyrygenturą Igna-
cego Sterczyńskiego. Ponieważ kościół w 1945 r. został spalony
przez okupanta, za kaplicę, w której śpiewał chór posłużył
poniemiecki barak przeniesiony z Pożegowa. W 1947 r. powstał
nowy okręg Związku Chórów w Mosinie, do którego należały
chóry z Mosiny, Puszczykowa, Lubonia k/Poznania, Krosna

k/Mosiny i Rogalinka. W skład zarządu nowoutworzonego
okręgu weszło aż trzech delegatów chóru z Mosiny: Fabian
Roszak, Aleksandra Hoffman i Ignacy Sterczyński. Delegatem
arcybiskupim Okręgu został mosiński proboszcz ks. Roman
Hildebrand. Niestety rozwój działalności chóralnej z ramienia
Związku trwał tylko do 1949 r. Wyraźny zakaz ówczesnego
rządu zmusił ks. arcybiskupa Walentego Dymka do wydania
dekretu o rozwiązaniu Związków Chórów Kościelnych i jego
okręgów oraz poszczególnych chórów. Od tej chwili rozpoczął
się nielegalny okres działalności tych grup, a w 1972 r. nieofi-
cjalny, gdyż chór nie miał osobowości prawnej. 

W 1960 r. zmarł dyrygent Ignacy Sterczyński, a dla chóru
pozbawionego dyrygenta rozpoczął się kolejny trudny okres.
Zespół powoli zaczął się zmniejszać, chórzyści coraz rzadziej
zbierali się, aby wspólnie śpiewać. Sytuacja polityczna utrud-
niała znalezienie odpowiedniej osoby, która mogłaby pracować
z chórem kościelnym. W 1961 r. utworzono chór świecki, w
skład którego weszły osoby śpiewające w chórze kościelnym.
Chór świecki ulegał przekształceniom i po 5 latach działał już
jako zespół wokalno-instrumentalny „Nona”. W styczniu 1975
r. proboszczem w Mosinie został ks. Konrad Kaczmarek, który
przyczynił się m.in. do ożywienia działalności chóru i jego
modernizacji. Prezesem chóru został Zygmunt Pohl, który pias-
tował tę funkcję do listopada 1983 r. Po nim do dzisiaj funkcję
tę pełni Bronisława Dawidziuk. Obecnie dyrygentem chóru jest
Leszek Marciniak – pochodzący z Mosiny muzyk, solista i
kameralista, członek znanego zespołu wokalnego Affabre Con-
cinui. 

W czasach swojej najnowszej historii, zespół wielokrotnie
koncertował w kraju i poza granicami. Śpiewał na koncertach
Musica Sacra w katedrze poznańskiej, koncertował w Auli Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Auli Nowej Akademii
Muzycznej w Poznaniu. Brał udział w Świętach Kwitnącej Mag-
nolii, w połączonych chórach podczas Mszy Św. odprawianych
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu (1983r.) i Kosza-
linie (1991r.). Koncertował w Hanowerze, Seelze, Letter i we
Włoszech. Brał udział w wielu przeglądach, konkursach i zjaz-
dach chórów. Występował w audycjach transmitowanych przez
Polskie Radio i Telewizję z Warszawy, Torunia i Kórnika. Pię-
ciokrotnie uczestniczył w koncertach „Monstratus” na
stopniach Bazyliki w Licheniu.�

J. Nowaczyk

Muzyczny jubileusz 

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

Chór św. Cecylii na plaży - rok 1939
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Ałbena Grabowska 
– moje odkrycie

Zauważyłam, że polecając
książki, nie potrafię pisać o jed-
nej. Tak jest i tym razem.
Zachwyciłam się pozycją
„Coraz mniej olśnień” Ałbeny
Grabowskiej. Porusza ona pro-
blemy trudne i bolesne
współczesnego życia i opisuje
bohaterów, których postępki
nie zawsze aprobujemy, jednak
życzymy im usilnie pomyślnych
życiowych rozwiązań. 

Zaskakujące zakończenie spo-
wodowało, że musiałam
przeczytać inne pozycje tej
autorki. Trzytomowe „Stulecie
winnych” jest sagą rodu rozpo-
czynającą się tuż przed
wybuchem I wojny światowej,
a kończącą w czasach
współczesnych. Tragiczna his-
toria splata się z codziennym
życiem. Podobają mi się odnie-
sienia do cytowanej poezji. Jak
inaczej spojrzałam np. na tekst
Agnieszki Osieckiej „W żółtych
płomieniach liści”! Aktualnie
czytam „Lot nisko nad ziemią”
o Weronice, która twardo stąpa
po ziemi do czasu…

Autorka jest lekarzem neuro-
logiem-epileptologiem. Jest też
zdobywczynią Nagrody Pióra
Festiwalu Literatury Kobiecej
„Pióro i Pazur”, który odbywa
się co roku w Siedlcach i jest
miejscem wyjątkowych spotkań
pisarek i czytelników. Ile tam
można spotkać wspaniałych,
ulubionych autorek książek,
które posiadamy w naszych
zbiorach. Zapraszam do prze-
czytania powieści Ałbeny
Grabowskiej i nie tylko.

Krystyna Przynoga

DLA POSZUKIWACZY
SKARBóW

Poszukiwacze skarbów nie
tylko teraz próbują odkryć nie-
miecki pociąg ze złotem.

Informacje o skarbach ukry-
tych przez Niemców rozpalają
wyobraźnię od końca II wojny
światowej. Pragniemy zaprosić
Państwa do lektury o skarbach
Dolnego Śląska. Proponujemy
kilka pozycji z tajemnicą w tle:

„Złoty pociąg i tajemnice
skarbów Polski” Włodzimierz
Antkowiak, „Tajemnice ukry-
tych skarbów” Joanna
Lamparska, „Gdzie ukryto Bur-
sztynową Komnatę. Raport ze
Śląska” Stanisław Jan Stulin,
„Tajemnice Lubania. Łużyce
nieznane” Janusz Skowroński, 

„Dolnego Śląska skarby, osob-
liwości i cuda” Marek
Perzyński, „Perły znad Kwisy.
Tajemnice pogranicza Śląska i
Łużyc” Janusz Skowroński,
„Skarby III Rzeszy ukryte na
Dolnym Śląsku. Relacje, doku-
menty, wspomnienia” Szymon
Wrzesiński, Krzysztof Urban,
„Podziemne tajemnice III Rze-
szy na Dolnym Śląsku. Sekrety
kopalni i majątku w Niwni-
cach” Szymon Wrzesiński,
„Zejście do piekła” Leszek
Adamczewski, „Lista Grun-
dmanna. Tajemnice skarbów
Dolnego Śląska” Jacek M.
Kowalski, Robert J. Kudelski,
Robert Sulik, „Tajemnice zamki
podziemia. Przewodnik jakiego
nie było” Joanna Lamparska,
Krzysztof Góralski. 

Katarzyna Nowak

Ponad dwadzieścia pań z Dyskusyjnego Klubu Książki
spotkało się nie w Mosińskiej Bibliotece, ale dla miłej
odmiany – w kawiarni. Dyrektorka, Krystyna Przynoga,
zrelacjonowała wyniki plebiscytu na najlepsze opowia-
danie spośród nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs
Kryminał z Rogalinem. Gdyby uczestniczki Dyskusyj-
nego Klubu Książki zasiadały w jury konkursu, który
odbył się latem, nagrody przyznano by tym samym lau-
reatom: 

I miejsce zdobyła „Dłoń Protazego” Adriany Surwiło
(19 punktów), II miejsce przyznaliśmy „Podmianie”
Sławomira Stawnego (18 punktów), III miejsce otrzy-
mało opowiadanie „Cerambyx cerdo” Mirosława
Laszczaka (11 punktów). Podobały się jeszcze nastę-
pujące teksty: „Niemi świadkowie” (7 punktów), „Lech,
Czech i Rus” (6 punktów), „Gorzki smak wina” (4
punkty), „Śmiertelny weekend” (4 punkty) i „To nie
Hollywood” (4 punkty). 

W ten sposób zakończyliśmy plebiscyt DKK, a już pla-
nujemy rozszerzyć tę zabawę na wszystkich naszych
czytelników. Zapraszamy do zapoznania się z 25 pra-
cami zebranymi jako pokłosie konkursu i zagłosowanie
na najlepsze kryminalne opowiadanie! O „Kryminał z
Rogalinem” prosimy pytać na wypożyczalni. Z sześ-
cioma nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami podczas
oficjalnego konkursu, można zapoznać się na stronie
biblioteki: http://www.bibliotekamosina.pl/biblio-
teka/kącik-literacki/46-kryminał-z-rogalinem.html.
Wyniki ogłosimy podczas prezentacji „Szeroko na
Wąskiej„ w sierpniu 2016 roku.�

Zofia Staniszewska
Mosińska Biblioteka Publiczna

DKK zaprasza do plebiscytu
„Kryminał z Rogalinem”

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
W poprzednim numerze „Informatora”, w
związku z artykułem o mosińskim muzyku
Remigiuszu Szumanie „Po czwarte artysta”,
ogłosiliśmy konkurs, w którym należało
podać znane Czytelnikom zwyczaje adwen-
towe. 

Prawidłowych odpowiedzi udzieliły panie: Alicja R.,
Regina N., Iwona Sz., Beata B. oraz Wioleta T. Zwy-
ciężczynie otrzymały nagrody – zestaw upominków
promocyjnych oraz nagrodę specjalną, którą jest
autorska płyta Remigiusza Szumana „Opowieści
frontowe” z autografem artysty.  

Wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w
konkursie dziękujemy i zapraszamy do następnych
konkursów.

Redakcja

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca
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W piątek, 11 grudnia 2015 r. na deskach Mosińskiego Ośrodka
Kultury miała miejsce premiera sztuki wystawionej przez ama-
torski zespół teatralny z Mosiny. 

Teatr „Skryptorium” powstał w październiku 2013 r. przy
Mosińskiej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury z inicjatywy
Joanny Kaczmarek. Po dwóch latach regularnych spotkań i prób
wystawił swoją pierwszą sztukę „Pchłę Szachrajkę” wg. bajki Jana
Brzechwy, w reżyserii Danuty Nowak-Połczyńskiej. 

Najlepszą recenzją spektaklu dla tych, którzy go nie widzieli,
niech będzie fragment relacji jednego z widzów – Anny Grat-
kowskiej:  Już w pierwszych chwilach od pojawienia się na scenie
głównej bohaterki wszystko było jasne. Obsadzona w roli głównej
Jolanta Ossowska okazała się stworzona do tej roli. Ton głosu,
mimika, gestykulacja – jednym słowem całokształt gry aktorskiej
sprawił, że Pchła Szachrajka była doskonała. Ale nie ustępowali jej
pozostali aktorzy wcielający się w role Warszawianek, Żuka, Panny
Kiki czy Słonia Jombo. Świetne kreacje i szybkie zwroty akcji spra-
wiły, że publiczność bawiła się doskonale, czego dowodziły częste
salwy śmiechu. Atmosferę dodatkowo podgrzewał fakt, że na scenie
podziwialiśmy nie tylko aktorów, ale przecież naszych znajomych,
sąsiadów, kolegów z pracy czy nawet członków rodziny. Takich
wrażeń nie zapewni nam żaden inny teatr na świecie. (…) I tu właś-
nie przychodzi mi na myśl, że określenie „teatr amatorski” jest
trochę krzywdzące. Pozwala nam traktować sprawę z przymrużeniem
oka, jest taką „furtką” na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Ale
co, jeśli wszystko uda się wspaniale? No właśnie, co jeśli się uda?

Grudniowy spektakl, spotkał się bowiem z entuzjastycznym przy-
jęciem widowni. Mosińską premierę „Pchły Szachrajki” śmiało
można nazwać tegorocznym wydarzenie kulturalnym w naszym
mieście.  

Podczas premiery, dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej
Krystyna Przynoga przypomniała, że Mosina słynęła kiedyś z
amatorskich grup teatralnych. – Zachowały się wspomnienia o teat-
rze amatorskim, spisane w 1981 r. przez naszego Mosinianina
Fabiana Roszaka – „Był teatr w Mosinie” – powiedziała w swoim
wystąpieniu.  Jak przypomniała dalej, działalność zespołów ama-
torskich istniała już w okresie międzywojennym i skupiała się
wokół stowarzyszeń i organizacji. II wojna przerwała tę tradycję,
którą w latach 1946-1954 wznowiło grono osób, wciągając grupę
chętnej młodzieży. Odbywało się to w ramach współzawod-
nictwa zakładowych zespołów amatorskich. Rywalizowały dwa
zespoły – Mosińskiej Fabryki Mebli oraz Pralni Chemicznej i Far-
biarni „Barwa”. – Swoje wspomnienia – mówiła dalej K. Przynoga
– Fabian Roszak kończy słowami: „Żałować należy, że od wielu lat
brak chętnych do działania na niwie teatru amatorskiego”. Zwra-
cając się do nieżyjącego już od wielu lat Fabiana Roszaka
stwierdziła: „Jest teatr w Mosinie!” 

Teatr „Skryptorium”, „Pchła Szachrajka”, obsada: Narrator 1 –
Joanna Kaczmarek, Narrator 2 – Karolina Talarczyk-Wieczorek,
Pchła Szachrajka – Jolanta Ossowska, Słoń Jombo – Michał Sta-
niszewski, Warszawianki – Eleonora Talarczyk, Dorota
Antkowiak, Hanna Pawliczak, Aleksandra Pruchniewska, Kamila
Grzelczak, Maszynista – Marcin, Sędzia – Piotr Demuth, Panna
Kika – Zofia Staniszewska. Inspicjentem była Joanna Nie-
mczewska, za światło i dźwięk odpowiadał Piotr Demuth. �

J. Nowaczyk
Fot. Tomasz Gratkowski 

Jest teatr w Mosinie

Apel DO MIeSzKAŃcóW
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mosińskiej zwraca się z prośbą 

o wsparcie inicjatywy budowy nagrobka znanemu i cenionemu
lekarzowi pokoleń Mosiniaków, doktorowi Kazimierzowi 

Maciejewskiemu. Jeśli popierasz naszą inicjatywę, przekaż swoje
wsparcie na nr konta: 38 1240 6595 1111 0010 6581 4607. 

Konto będzie otwarte do 31 marca 2016 r.

KULTURA

W roku 2016 harcerze obchodzą
dwa piękne Jubileusze:

95 – lecie Harcerstwa w Mosinie

70 – lecie Orkiestry Dętej im. harc-
mistrza Antoniego Jerzaka

Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP
Mosina zaprasza byłych harcerzy, sym-
patyków szarych mundurków i
mieszkańców Ziemi Mosińskiej do

udziału w rocznicowych obchodach.
Spotkania po latach, wspólne wieczory
wspomnień i śpiewów będą niezapom-
nianym przeżyciem, przypomną lata
młodości i braterskie harcowanie na
zbiórkach i obozach. Będą okazją do
zobaczenia druhenek i druhów dawno
niewidzianych. Główne imprezy roczni-
cowe: wystawa okolicznościowa w Izbie
Muzealnej, nawiązująca do historii
Mosińskiego Harcerstwa (12.03.-
17.04.2016), spotkanie Harcerskich
Pokoleń przy ognisku w Ludwikowie
(16.04.2016), odsłonięcie kamienia
poświęconego Twórcom Mosińskiego
Harcerstwa, przy ul. Harcerskiej (wrze-
sień 2016). Zapraszamy na stronę kręgu:
www.twaelita.org, która powie nam:
co?, gdzie?, kiedy?

Historia Mosińskiego Harcerstwa sięga
początku czasów międzywojennych
ubiegłego stulecia. Gromadzenie wszyst-
kiego, co związane jest z przeszłością
naszego harcerstwa, to jedno z zadań
instruktorów Kręgu T.W.A. „Elita”.
Zwracamy się z prośbą do byłych harce-
rzy, rodzin harcerskich o udostępnienie
do reprodukcji zdjęć, nominacji,
książeczek harcerskich, informacji pra-
sowych itd. (kontakt: 691742102,
danka.bialas@wp.pl). 

Materiały związane z harcerstwem to
cenne źródło informacji dla następnych
harcerskich pokoleń. �

Czuwaj!
W imieniu Sztabu Organizacyjnego

hm Danuta Białas

Jubileusz Harcerstwa
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W przedświąteczną sobotę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Mosinie odbył się VI Santa Claus w Judo o Puchar Burmistrza
Mosiny, zorganizowany przez Klub Sportowy Akademia Judo
Poznań. Po raz drugi zawody odbyły się w formie turnieju
drużynowego, a zespoły tworzyli trenerzy ze swoimi pod-
opiecznymi. Zawody, w których udział wzięli zawodnicy z
Poznania, Lubonia, Buku, Czapur, Czerwonaka, odbyły się w
dwóch kategoriach wiekowych, dzieci młodsze i starsze. O
wygranym meczu decydowała ilość wygranych walk w kolej-
nych 5 rozgrywanych walkach. Emocji nie brakowało. Każdy
zawodnik otrzymał statuetkę oraz nagrodę. Imprezę współfi-
nansowała Gmina Mosina. 

Zawodnicy z Mosiny po zaciętych bojach zdobyli srebrny
medal w grupie starszej w składzie: Maksymilian Błaszczyk,
Hubert Kaczmarczyk, Jędrzej Szwarc, Paweł Myślicki, Wiktor
Leszczyński, Weronika Wojciechowska. Trenerką jest
Agnieszka Nowak, była zawodowa zawodniczka w judo.

Młodszej grupie zabrakło nieco punktów do podium, osta-
tecznie uplasowali się na 5 miejscu w składzie: Michał Szwarc,
Tymoteusz Senftleben, Katarzyna Kędzierska, Franciszek
Napierała, Stanisław Jarocki, Marcin Flieger, Igor Pawłowski. 

Gratulujemy zawodnikom z Mosiny i życzymy dalszych suk-
cesów w judo. �

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu

Srebrny medal 
dla judoków z Mosiny

Z myślą o aktywnym wypoczynku na
świeżym powietrzu przez cały rok, z
inicjatywy gmin: Mosina, Puszczy-
kowo, Komorniki i Stęszew, przy
współpracy z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym, powstał projekt
„Aktywna Trójka”, czyli trasy 3 aktyw-
ności po WPN-ie.

„Aktywna Trójka” to sieć tras w for-
mie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania nordic
walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego licząca
w sumie ponad 55 km. Oznakowane trasy są różnej długości
oraz stopniu trudności i poprowadzono je po najciekawszych
kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Zachęcamy do  podjęcia proponowanej „aktyw-
ności” w atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo terenie. �

Aktywna Trójka 

28 listopada 2015 r. w hali OSiR rozegrano kolejny
już mecz III Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn, tym razem
pomiędzy UKS MOSIŃSKA JEDYNKA a PROGRESEM
Września. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z
Mosiny 3-0 (25-20, 25-16, 25-15). Ten sezon jest
wyjątkowo udany dla naszych siatkarzy. Zajmują oni
drugie miejsce w III lidze wyprzedzając między in-
nymi takie zespoły jak Piła, Poznań czy Września. Ta-
bela III Ligi po 9 meczach:

GRUPA A

1. SPS SŁUPCA 21 pkt.
2. UKS MOSIŃSKA JEDYNKA 18 pkt.
3. SMS JOKER Piła 17 pkt.
4. NOTEĆ Czarnków 17 pkt.
5. UKS Murowana Goślina 15 pkt.
6. PROGRES Września 10 pkt.
7. ORLIK Miłosław 8 pkt.
8. UKS RATAJE Poznań 8 pkt.
9. ALIGATOR Nekla 3 pkt.

GRUPA B

1. KANIASIATKA Gostyń 16 pkt.
2. LISKOWIAK Lisków 15 pkt.
3. SALOS Ostrów Wielkopolski 15 pkt.
4. UKS MOS Ostrowie 11 pkt.
5. UKS 9 Leszno 11 pkt.
6. AMBER Kalisz 3 pkt.
7. PKS MOS Zbąszyń 1 pkt.

Warto również dodać, że dwa pierwsze zespoły grają ogólno-
polskie baraże o II Ligę. �

OSiR

Męska siatkówka
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Mistrz Polski w Jiu Jitsu 

Sukces
mosińskiego
gitarzysty

Młody Mieszkaniec
Mosiny Radosław Preisler
został Laureatem Ogólno-
polskiego Konkursu
Gitarowego w Słupcy w
ramach XXI Słupeckich
Spotkań Muzycznych,
odbywających się w
dniach 27-28 listopada
2015 r.  

W programie zagrał
utwory: Mała Wariacja – J
. K.Mertz; Etiuda Steps –
A.Krauzowicz; Sen –
Tatiana Stachak. W kon-
kursie wzięło udział ok.
100 gitarzystów z całej
Polski. Radosław Preisler
aktualnie jest uczniem 4
klasy szkoły podstawowej
w Mosinie nr 2 oraz
uczniem 1 klasy Szkoły
Muzycznej w Poznaniu.
Młodego gitarzystę
można obejrzeć i
posłuchać na you tube:
youtube.com/watch?v=gc
bt09M0WaA �

Gniewomir Wiśniewski wywalczył tytuł 
Mistrza Polski,  które odbyły się w Poznaniu w

dniach 14-15 listopada XI Mistrzostwach Polski w
Brazylijskim Jiu Jitsu. 

Gniewomir jest uczniem klasy III a TL Zespołu
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. W czasie

mistrzostw stoczył 4 walki w kategorii „dorośli
purpurowe pasy” do 88,3 kg. W rezultacie uzyskał

tytuł Mistrza Polski w tej kategorii. 

W dwudniowych zawodach wzięło udział łącznie
ponad tysiąc zawodników zmagających się w
różnych kategoriach wagowych i pasowych. �

W piękne, niedzielne popołudnie
273 biegaczy wzięło udział w II Biegu
Zimowym po Wielkopolskim Parku
Narodowym „Policz się z cukrzycą”,
który odbył się w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
10.01.2016 r. Miasteczko biegowe

znajdowało się na Stacji Turystycznej Osowa Góra (w pobliżu Studni Napoleona). Trasa biegu
prowadziła  malowniczymi,  leśni zakątkami wzdłuż jeziora Kociołek, jeziora Góreckiego oraz
jeziora Skrzynka. Większa część trasy była poprowadzona Pętlą Mosińską, która wchodzi w
skład Trasy Trzech Aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. 

Na uczestników czekało nie lada wyzwanie. Trasa przykryta śniegiem i lodem okazała się bar-
dzo wymagająca. Na szczęście wszyscy dotarli do mety cali i zdrowi. Po oficjalnym rozpoczęciu
biegu przez Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia oraz Dyrektora Biegu Pawła Gulcza uczest-
nicy pełni entuzjazmu ruszyli na trasę. 

Po 36 minutach na mecie pojawił się mieszkaniec Końskiego – Przemysław Szymanowski
(0:36:37). Minutę później zobaczyliśmy mieszkańca naszej gminy Mateusza Fabisiaka z Kro-
sinka (0:27:45). Trzeci na mecie pojawił się Maciej Łucyk z Poznania (0:38:08). Pierwszą
kobietą na mecie była Agnieszka Kuster z Komornik (0:48:35). Mieszkanka naszej gminy Anna
Jarczyńska zajęła drugie miejsce (0:51:36). Trzecia przybiegła  Zofia Mazur (0:51:59).

Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja mieszkańców Gminy Mosina, która  przedstawia
się w sposób następujący:

Kobiety: 1. Anna Jarczyńska (0:48:35), 2. Agnieszka Załuska-Lipa (0:53:00), 3. Emilia Bogucka
(0:53:34). Mężczyźni: 1. Mateusz Fabisiak (0:37:45), 2. Marcin Wieczorek (0:43:34), 3. Tomasz
Olszewski (0:44:06). 

Na mecie na uczestników czekał gorący posiłek oraz ognisko. Każdy zawodnik otrzymał
pamiątkowy medal. Bieg rozpoczynał również pierwsze w naszej miejscowości całoroczne bie-
gowe wydarzenie – Mosińskie GRAND PRIX 5�10�15. II Bieg Zimowy był jego inauguracją. W
skład Mosińskiego GRAND PRIX wchodzą trzy biegi: II Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku
Narodowym „Policz się z cukrzycą” – 10.01.2016 r., III Bieg „Elegant na 5” – 22.05.2016 r., I
Bieg Pamięci – 23.10.2016 r.

Podsumowanie cyklu odbędzie się w październiku po ostatnim biegu.
Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim naszym sponsorom, bez których orga-

nizacja tak dużego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Całość imprezy nie mogła by się odbyć
bez współpracy ze Stowarzyszeniem „MOSIŃSKI SPORT” oraz pomocy ze strony
Wielkopolskiego Parku Narodowego, OSP Pecna oraz OSP Nowinki. W tym
miejscu należy również podkreślić ogromy wkład w prace wolontariuszy z
Zespołu Wolontariusza działającego przy OSiR w Mosinie. Dzięki zaan-
gażowaniu tych młodych ludzi możliwe jest realizowanie sportowych
inicjatyw w naszej gminie. �

II Bieg Zimowy

Estera Wekwert 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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71. rocznica wyzwolenia miasta
spod okupacji hitlerowskiej,
skłania do różnych refleksji. Jedną
z nich jest miejsce urodzenia mo-
sinian, pierwszy klaps i krzyk no-
worodka …

Powszechnym zwyczajem było, że dzieci
rodziły się w domach w obecności
położnej i czasem lekarza. W Mosinie,
położnymi na przełomie lat 1944/45
były: Józefa Młyńska z d. Markowska z
ul. Poznańskiej 4 – do września 1945 r.,
od lutego do sierpnia 1945 r. Franciszka
Januszko z d. Kaźmierczak z ul. Poznań-
skiej 5 i Karolina Skrzydlewska z d.
Balsamska, od maja 1945 r. – chyba
najdłużej pracująca położna w Mosinie,
zamieszkała Rynek 2. 

Jednym z ważniejszych po wyzwoleniu
w 1945 r. zadań mosińskich lekarzy pp.
Janiny i Walentego Murkowskich, było
utworzenie profesjonalnej służby zdrowia
z odpowiednim zapleczem lokalowym i
sprzętowym. Zapoczątkowali to w lutym
1945 r., tworząc pod kierunkiem W. Mur-
kowskiego ośrodek zdrowia w małym
budynku na narożniku ulic Poznańskiej i
Kościelnej. Została tam m.in. zorganizo-
wana poradnia dla matki i dziecka. W
1947 r. służba zdrowia otrzymała do
zagospodarowania budynek przy ul.
Śremskiej 12. Budynek po byłym przed-
siębiorcy budowlanym okresu
międzywojennego – Wojciechu Trenne-
rze. Po remoncie, służba zdrowia
przeniosła się do niego w 1949 r. Przez
cały czas trwały też prace dotyczące uru-
chomienia izby porodowej w Mosinie.
Ich intensyfikacja nastąpiła po 1953
roku, a realizacja znalazła szczęśliwy finał
w 1956 roku. Otwarto przy ul. Śremskiej
12, na I piętrze Izbę Porodową na 10
łóżek. Część pozyskanego przez W. Mur-
kowskiego sprzętu pochodziła z Brodnicy,
a część przekazał Wydział Zdrowia PPRN
w Śremie. Czy była potrzebna? W izbie
przyjmowano w niektórych latach około
200 porodów rocznie. Zdarzały się i
trudne przypadki, kierowano je wówczas
do Poznania. Jednocześnie w połowie lat
50. na potrzeby lecznictwa mosińskiego
przeznaczono po przeprowadzonym

kosztem około 70 000 zł budynek przy
ul. Wawrzyniaka 1 (dom Arlta) zwany
„kokotkiem” – od kura umieszczonego
na wieżyczce budynku. W 1965 r. budy-
nek przy ul. Śremskiej został poddany
kosztem około 80 000zł remontowi.
Remont dotyczył głównie izby porodo-
wej i węzła sanitarnego. Porodówka
została tymczasowo przeniesiona do
„kokotka”. 

Warto też wspomnieć, że w 1956 r.
mosińska służba zdrowia otrzymał sani-
tarkę marki „SKODA” 10 lat później –
„WARSZAWA”. Znacznie to ułatwiło
transport chorych, a zarazem kontakt
lekarzy z pacjentami. Kierowcą kolejnych
obydwu samochodów był p. Stanisław
Dąbrowski, a samochody były
garażowane przy budynku na ul. Śrem-
skiej.

Pierwszym kierownikiem Ośrodka
Zdrowia, a zarazem Izby Porodowej był
dr W. Murkowski. Mieszkańcy i personel
wspominają Go bardzo ciepło za niesioną
wszelką pomoc pacjentom oraz stworze-
nie wręcz rodzinnej atmosfery w pracy.
Kolejnymi kierownikami byli: Janina
Murkowska i Janusz Szymonowicz. Ze

sprawozdania Kierownika Przychodni
Rejonowej w Mosinie p. Janiny  Mur-
kowskiej z 19 czerwca 1974 r. wynika, że
„Ze względów ekonomicznych i zdro-
wotnych w 1970 roku Izba Porodowa w
Mosinie została zlikwidowana. Na zale-
cenie Wojewódzkiego Konsultanta, usługi
w tym zakresie przejęła Wojewódzka Kli-
nika Położnicza w Poznaniu.” 

Warto przypomnieć osoby, które wów-
czas, w zupełnie innych warunkach
lokalowych, materialnych i medycznych
pomagały rodzącym matkom i noworod-
kom. Byli to: 

LEKARZE: Walenty Murkowski, Kazi-
mierz Maciejewski, Janusz Szymonowicz,

POŁOŻNE: Karolina Skrzydlewska,
Janina Tomaszow, Zofia Noskiewicz,
Maria Jankowiak, p. Konieczna, p. Twar-
dowska z Puszczykowa, 

SALOWE: P. Hańczyk, Leokadia Kwiat-
kowska, Pelagia Matecka, Jadwiga
Olejniczak z Pożegowa, Marianna
Sobecka, Wanda Nowak,

KUCHARKA: p. Biedrowska, Marianna
Witek.

Dziękuję za życzliwe
uwagi p. Annie Sobko-
wiak z d. Sobecka i p.
Jackowi Murkow-
skiemu. �

Fot. z archiwum  Anny Sobkowiak

����IZBA PORODOWA W MOSINIE

Izba porodowa przy ul. Śremskiej w Mosinie. Na zdjęciu stoją od lewej: Leokadia Kwiat-
kowska, Marianna Witek, Jadwiga Olejniczak, siedzą od lewej: Maria Szymonowicz z d.
Jankowiak, Pelagia Matecka, p. Hańczyk, Marianna Sobecka, Zofia Noskiewicz.

SZANOWNI CZYTELNICY 
Czy ktoś z Was rozpoznaje te maleństwa urodzone w Mosinie, 

trzymane na rękach położnych? Czekamy na informacje:
informator@mosina.pl, kom. 530 017 261.

REDAKCJA

Jacek Szeszuła 
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Uhonorowani Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w
roku 2002. Walenty Murkowski urodził się w 1902 r. w Dol-
sku. Po ukończeniu studiów medycznych odbył praktykę w
szpitalach w Poznaniu-Świeciu i Śmiglu. W 1932 r. podjął
pracę lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Mosinie, od tej
pory do momentu śmierci w 1977 r., był związany z Gminą
Mosina. 

W latach okupacji nie pytał o narodowość. Każdy
zgłaszający się pacjent był dla niego człowiekiem potrze-
bującym pomocy. W 1945 r. Walenty Murkowski
zabezpieczył funkcjonowanie apteki oraz zorganizował w
budynku szpital doraźnej pomocy. Zorganizował również
punkty żywienia i baraki noclegowe dla Polaków powra-
cających z obozów koncentracyjnych. Już w lutym 1945 r.
uruchomił Ośrodek Zdrowia z podstawowymi poradniami. 

W 1956 r. przeniósł Ośrodek do budynku przy ul. Śremskiej

i utworzył Izbę Porodową, której był kierownikiem. Prace
lekarza łączył z działalnością społeczną. W pierwszych powo-
jennych latach był wiceburmistrzem Mosiny, przewodniczył
Powiatowemu Zarządowi PCK. Za swoje zasługi  był wielo-
krotnie odznaczany. Był lekarzem z powołania, tytanem
pracy, a równocześnie uroczym, koleżeńskim człowiekiem. 

Janina Murkowska, rocznik 1912, po studiach rozpoczęła
pracę w Wąbrzeżnie, w Luboniu. W roku 1938 po ślubie z
Walentym zamieszkała w Mosinie. W czasie okupacji praco-
wała jako lekarz stomatolog. W 1945 r. przy szpitaliku
stworzonym przez dra Murkowskiego utworzyła gabinet sto-
matologiczny. W 1959 r. po przeniesieniu Ośrodka na ul.
Śremską utworzyła nowoczesny gabinet stomatologiczny. Od
1968 r. do 1973 r. kierowała Ośrodkiem Zdrowia. W roku
1976 przeszła na emeryturę. Całe swoje życie zawodowe
poświęciła chorym. Zmarła w roku 2010.    

Na podstawie laudacji wygłoszonej w maju 2002 r. na Uro-
czystej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie przez Janusza
Szymonowicza. � JN

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Janina i Walenty Murkowscy

Ciekawym w swojej architekturze i zarazem w historii jest
budynek przy ul. Wawrzyniaka 1, zwany przez mosinian
„kokotkiem”, ujęty w gminnej Ewidencji Zabytków. 

Był własnością lekarza Carla Arlta, ur. 27 lipca 1866 r. w Śre-
mie, syna właściciela młyna. Arlt to również właściciel
Sanatorium OBRABAD, domu w rynku pod nr 16. Obydwa
budynki łączył drewniany most, osadzony na murowanych,
ceglanych przyczółkach, które istniały do czasów regulacji
kanału w latach 70. Sam drewniany most załamała w 1945 r.
radziecka ciężarówka z zaopatrzeniem.

Dom przy ul. Wawrzyniaka był domem rodzinnym. Miesz-
kał tam do chwili śmierci dr Arlt z żoną Eristine, zamężną
siostrą Klarą Bechlau i córką Albertine Peschel. 

Z chwilą zakończenia II wojny, dom przechodził różne koleje.
Początkowo mieściła się tutaj siedziba gminy i rady narodo-
wej. W połowie lat 50., podczas remontu „starego” banku w
rynku, to tutaj obsługiwano klientów. Nowelizacja Konstytu-
cji we wrześniu 1954 r. i wprowadzenie gromad zamiast gmin,
spowodowała, że budynek stał się siedzibą Gromadzkiej Rady
Narodowej dla Krajkowa, Krosna, Krosinka, Sowinca, Sowi-
nek i Żabinka – do stycznia 1973 r. Od stycznia 1973 r. tę
funkcję przejęły znów gminy. W międzyczasie, od połowy lat
60. w budynku znajdowała się krótko izba porodowa, potem
poradnia ogólna, fizykoterapia, komisja lekarska i administra-
cja służby zdrowia. 

Lata 70. i 80. skutkowały kolejnymi zmianami użytkowni-
ków. Funkcje gmin przejęli Naczelnicy Miast i Gmin. Dom
przy ul. Wawrzyniaka stał się siedzibą KM i G PZPR w Mosi-
nie wraz jego przybudówkami młodzieżowymi – ZMS i ZMW
(później ZSMP). Przez pewien czas urzędowała tutaj również

Rada Narodowa Miasta i Gminy Mosina, w skład której wcho-
dziło 60 radnych. 

Transformacja ustrojowa dokonała kolejnych zmian. Od
września 1992 r. w tym budynku znajdowała się prywatna
szkoła p. Kręgielczaków z Poznania. W jej skład wchodziły:
szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Gminie po licznych
perypetiach udało się odzyskać budynek we wrześniu 2013 r. 

Jak wygląda obecnie? Przechodząc koło „kokotka”, nie
„kogucika”, widzimy stan tego budynku. Można tylko liczyć,
że obecne władze mają pomysł na przywrócenie go do dawnej
okazałości. Oby tak się stało i nie podzielił losu innych mosiń-
skich budowli. � Jacek Szeszuła 

Fot. P. Łysakowski 

�� „KOKOTeK” 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ�0

WYDARZY SIĘ
>>>

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

W Izbie Muzealnej w Mosinie obejrzeć
można wystawę zatytułowaną „Kro-
nika Dziecięcego Zespołu
Muzycznego 1957 – 196�”. 
Ekspozycja dokumentuje działalność
zespołu instrumentalnego utworzo-
nego i prowadzonego przez Józefa
Nadolnego z Krosinka. Był to jedyny w
tamtym czasie zespół o tak szerokim
spektrum instrumentów, działający w
Mosinie. Wystawa potrwa do 10
marca 2016 r.    

Aktywne Ferie

Do �1 stycznia trwa zimowa akcja „Aktywne Ferie
2016”, zorganizowana przez Mosiński Ośrodek
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
oraz Mosińską Bibliotekę Publiczną. W ramach
akcji organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele
ciekawych atrakcji o charakterze edukacji kultural-
nej, sportowej i rekreacyjnej. 
Ze szczegółowym programem „Aktywnych Ferii”,
można się zapoznać na plakatach oraz na nastę-
pujących stronach internetowych:
www.kultura.gmina.pl, 
www.facebook.com/pages/Mosiński-Ośrodek-
Kultury/
www.osirmosina.pl
www.facebook.com/OSiRMosina/
www.bibliotekamosina.pl
oraz www.mosina.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Mosińskie Grand Prix 5 • 10 • 15
W 2016 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przy-
gotował niespodziankę dla miłośników biegania. Po raz
pierwszy uruchomione zostało Mosińskie Grand Prix 5-
10-15. W jego skład wchodzą trzy biegi: II Bieg Zimowy
po Wielkopolskim Parku Narodowym, który odbył się 10
stycznia, a także   Bieg „Elegant na 5” i  I Bieg Pamięci. 

III Bieg „Elegant na 5” – 22.05.2016
Bieg odbędzie się ulicami miasta Mosina. Trasa biegu po-
siada nawierzchnię utwardzoną (ok �0%) oraz gruntową
(ok 20%). Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta Plac
20 Października w Mosinie

I Bieg Pamięci – na dystansie 15 km 
– 2�.10.2016
Bieg upamiętniający Mosińskie wydarzenia z dnia
20.10.19�9, o charakterze przełajowym. Trasa składa się
z 1 okrążenia, oznakowana co 1 km. Start i meta Rio
Grande w Krosinku w pobliżu biura zawodów. OSiR

Nowa siedziba GCI.

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2016 roku sie-
dziba Gminnego Centrum Informacji w Mosinie
zostaje przeniesiona do budynku dawnego oś-
rodka zdrowia, przy ul. Dworcowej � (wejście od
ul. Dworcowej, po prawej stronie, I piętro). 
Zmianie ulegają także godziny urzędowania GCI –
od 1 lutego  zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:�0 – 15:�0. 
Jednocześnie zawiadamiamy, że numer telefonu
kontaktowego pozostaje bez zmian. 

Zapraszamy do kontaktu : tel. 61 �192 746, e-
mail: gci@mosina.pl  i odwiedzania naszej strony
internetowej: gci.mosina.pl oraz fanpage’a:
https://www.facebook.com/gminnecentruminfor-
macjimosina/

W Galerii Miejskiej w Mosinie, do 7 lu-
tego obejrzeć można wystawę ry-
sunku i rzeźby Igora Mikody
zatytułowaną  „Hybrydy”. 12 lutego o
godz. 1�.15 zapraszamy na kolejny
wernisaż w Galerii. Swoje prace malar-
skie zaprezentuje prof. Grzegorz Rataj-
czyk z Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu, na wystawie zatytułowanej
„Zapatrzenie”. Z kolei w sobotę 1� lu-
tego – walentynkowy  wieczór po-
etycki. Dariusz Bereski i Kalina Izabela
Zioła zaprezentują wiersze o miłości. 

Mosiński Klub Żeglarski zaprasza zain-
teresowanych zdobyciem patentu
żeglarza jachtowego na zebranie infor-
macyjne , które odbędzie się 19 lutego
2016 r. o godz. 1�.00 w siedzibie
klubu przy ul. Konopnickiej �1 (budy-
nek na stadionie piłkarskim) w Mosinie.
Tel. kontaktowy: Bogdan Fischer 695
261 114.

Zapraszamy od 6 stycznia na Lodowi-
sko na Zielonym Rynku w Mosinie. Lo-
dowisko ma charakter
ogólnodostępny, jest czynne przy
sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych, codziennie do zmroku. 
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny, a
korzystający z lodowiska muszą za-
opatrzyć się we własny sprzęt.

Informujemy, że można przedłużyć lub wystąpić o nową „Mosińską Kartę �+”. For-
mularze wniosków dostępne są w BOI Urzędu Miejskiego w Mosinie (tel. 61�109
505), na www: mosina.pl lub rodzina.mosina.pl.  
Mosińska Karta Rodziny �+ to program adresowany do rodzin zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Mosina, składających się z rodzi-
ców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci, do 1� roku życia lub do 24 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta uprawnia do korzysta-
nia z ulg i zwolnień: 50% zniżki za bilety wstępu na wydarzenia organizowane
przez MOK oraz za wyrobienie kart bibliotecznych w Mosińskiej Bibliotece Pub-
licznej, a także korzystania z preferencyjnych warunków proponowanych przez
inne podmioty, które przystąpiły do programu. Ich wykaz oraz szczegółowe infor-
macje – na www. rodzina.mosina.pl.

IZBA MUZEALNA ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

LODOWISKO KURS ŻEGLARSKI

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO
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Morena Pożegowska z kulminacyjnym punktem
Osową Górą 132 m n.p.m., od dawna cieszy się po-
wodzeniem wśród amatorów sportów zimowych, nie
tylko z najbliższej okolicy. 

Już w roku 1938, Jan Kilarski w swoim „Przewodniku po
Wielkopolsce” pisał o Morenie Pożegowskiej: Piękno krajobrazu
tej okolicy zwabia mieszkańców Poznania o każdej porze, nie
wyłączając zimy, kiedy uwijają się tu narciarze korzystając ze
skłonów Pożegowskiej góry (przy stacji Ludwikowo i ze skłonów
morenowego wału na południowym skraju lasu… Również w
okresie powojennym, Morena stała się dla mieszkańców Poz-
nania i najbliższej okolicy saneczkowym i narciarskim rajem.
W połowie lat 60. XX w., pojawił się pomysł wybudowania na
jej stoku torów zjazdowych dla narciarzy i saneczkarzy. Zgłosił
go inż. Andrzej Zalisz z Mosiny, pasjonat „białego szaleństwa”,
który miał kontakty również z narciarzami z Poznania, ściślej
z sekcji narciarskiej Oddziału PTTK w Zakładach im. Hipolita
Cegielskiego. – W tamtym czasie – opowiada dziś Andrzej
Zalisz – narciarstwo było bardzo popularne. Do Osowej Góry na
narty przyjeżdżało bardzo dużo ludzi z Poznania, chodzili tam
również  Mosiniacy, także i ja. 

Informator Oddziału PTTK-HCP „Kociołek” z października
1965 r. podaje: W wyniku zgłoszonego wniosku, w dniu 1 bm.
odbyła się w sali posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodo-
wej w Mosinie narada połączona z wizją lokalną w
terenie.(…)Dyrektor WPN rozszerzył wniosek inż. Zalisza, pro-
ponując wykorzystanie dla celów raczej ściśle narciarskich stoków
północnego wzgórza, na których śnieg zalega dłużej, niż na stoku
południowym, proponowanym na tor saneczkowy. 

Wizja lokalna w terenie potwierdziła jego wysokie walory dla
proponowanych celów. Bliskość „przystanku kolejowego”
Mosina-Pożegowo, dogodny dojazd dla aut i motocykli oraz
plany budowy kawiarni w pobliżu wzgórza, utwierdziły zebra-
nych o celowości podjęcia starań o realizację projektu. Jasnym
jest, że MRN [Miejska Rada Narodowa – przyp. autor] m.
Mosina nie podoła sama w wykonaniu rozległych prac, konieczna
będzie pomoc społeczeństwa m. Poznania, które tak licznie
odwiedza tereny WPN, pomoc zakładów pracy naszego miasta,
organizacji społecznych, młodzieżowych i itp., a „rzecz”
naprawdę warta jest zachodu. Do realizacji tego zamierzenia
wówczas jednak nie doszło. 

Dopiero wiosną 1970 r., „Gazeta Poznańska” „rzuciła” hasło
budowy na północnym stoku Moreny Pożegowskiej wyciągu
narciarskiego typu „Janosik”. Propozycja ta została szybko
podchwycona przez poznańskich i okolicznych narciarzy. We
wrześniu tegoż roku, gazeta pisała: Dotychczas zapadły już
decyzje dotyczące lokalizacji wyciągu narciarskiego, schroniska z
bufetem oraz parkingu samochodowego. Grupa inżynierów z
Wielkopolskiego Biura Projektów, której największym entuzjastą
Janosika jest inż. Zbigniew Rutkowski, przy wydatnej pomocy
dyrektora WBP inż. Jerzego Matuszewskiego, opracowała w
ramach czynu społecznego wstępną koncepcję zagospodarowania
terenu.

Wyciąg linowy miał być zlokalizowany w zachodniej części
stoku. Według tego projektu, w dolince poniżej wyciągu pla-
nowano budowę bufetu z ciepłymi napojami. W budowę
„Janosika” włączyło się czynnie społeczeństwo. W pracach
społecznych uczestniczyli m.in. uczniowie szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie. Jak wspomina Jacek Szeszuła – emerytowany

nauczyciel i dyrektor tej szkoły, ich praca polegała na kopaniu
rowka pod kabel do zainstalowania wyciągu. Także pracow-
nicy WBP włączyli się czynnie w budowę. –
Przygotowywaliśmy teren pod wyciąg wyrównując go – wspo-
mina Mirosława Jungerman, wówczas pracownica Biura.
Elementy wyciągu zbudowali narciarze z „Cegielskiego”, po
godzinach pracy. Mechanizm był prosty. Składał się z silnika
elektrycznego z przekładnią, zasilanego od słupa energetycz-
nego zlokalizowanego nad Jeziorem Kociołek. Napędzał on
stalową linę, na którą narciarze, chcąc podjechać pod górkę,
wpinali się zaczepami z drewnianą rączką.  

Projektowany schron z bufetem nigdy nie powstał, ale wyciąg
działał przez kilkanaście lat. Od niego też wzniesienie stano-
wiące zwieńczenie zachodniej części Moreny Pożegowskiej
przyjęło potoczną nazwę „Janosik”. Wspominając czasy dzie-
ciństwa i wczesnej młodości i ja pamiętam dziesiątki
zimowych kursów pociągiem relacji Poznań-Osowa Góra. Jako
mieszkanka poznańskiego Dębca, przyjeżdżałam tam najpierw
z rodzicami, potem  przyjaciółmi na saneczki, by pozjeżdżać
właśnie z „Janosika”. Jednak wyciąg stanowiący jak na
ówczesne czasy atrakcję, rozczarował nieco narciarzy. – Gdy
zimy były ubogie w śnieg, ścieżka wzdłuż wyciągu szybko wycie-
rała się i nie można było podjeżdżać pod górę – opowiada A.
Zalisz. – Ludzie spodziewali się, że ten wyciąg będzie lepszy, a z
kolei koszty jego modernizacji były zbyt wysokie. 

Po jakimś czasie wielu narciarzy przeniosło się na stok
południowy, poniżej „Studni Napoleona”, gdzie jednak po
zjeździe trzeba było podchodzić pieszo pod górę. Obecność
wyciągu na stoku północnym powoli straciła też przychylność
dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. W 1984 r.,
Inspektorat Nadzoru Technicznego Polskich Kolei Państwo-
wych, który był administratorem obiektu, wydał decyzję o
zamknięciu „Janosika”, gdyż nie spełniał już wymogów tech-
nicznych i przepisów związanych z bezpieczeństwem
użytkowników. Z powodu braku środków na zakup nowych
urządzeń, wyciągu już nigdy nie uruchomiono. Zapewne przy-
czyniła się do tego także perspektywa usypania toru
saneczkowego i uruchomienia wyciągu nad Maltą planowana
wówczas na rok 1988. 

Od 1991 r. północny stok narciarski porasta las nasadzony
przez WPN. Ale amatorzy zimowych sportów, nie porzucili
skłonów Góry Pożegowskiej. Kiedy tylko spadnie śnieg, na jej
południowym stoku pojawiają się narciarze,
saneczkarze i snowboardziści. �

Zima na Morenie 

Fot. Archiwum rodzinne autorki
„Janosik” w połowie lat 70.

Joanna Nowaczyk
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