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Wielka
Kiedy w ubiegłym roku przez Wielkopolskę
przetoczyła się fala powodziowa, mało kto
przypuszczał, że już za kilka miesięcy znowu będziemy
patrzeć na Wartę z wielkim niepokojem. Niestety,
jesienne deszcze i topniejące śniegi sprawiły, 
że poziom wody znów podniósł się bardzo wysoko.

Trudno przewidzieć jak w najbliższych tygodniach
będzie zmieniała się pogoda, ale na razie sytuacja nie jest
tragiczna. Co prawda pod wodą znalazło się wiele pól 
i łąk, ale w dużym stopniu jest to efekt tego, że zamarz-
nięta ziemia nie wchłania wody. Służby ratownicze moni-
torują jednak przez całą dobę wszystkie główne cieki
wodne w całej Gminie.

Sytuacja jest trudna, ale stabilna. Jeśli sprawdzą się
prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
najbliższe dni, poziom wody powinien powoli opadać.
Nadal w naszej Gminie są miejsca podtopione, czy wręcz
zalane, ale dzięki zabezpieczeniom, które pozostały od
2010 roku, na szczęście domom położonym w niższych
częściach nie grozi takie niebezpieczeństwo jak kilka 
miesięcy temu. Gotowe do szybkiej reakcji są służby
ratownicze. Choć Starosta Poznański ogłosił alarm prze-
ciwpowodziowy 3 stycznia 2011 roku, gminny sztab anty-
 kryzysowy formalnie działa od 20 grudnia. Przygotowania
do zabezpieczenia Gminy przed wodą rozpoczęły się jed-
nak jeszcze szybciej, bo Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego pracuje już od początku listopada ubiegłego
roku. W gotowości są wszystkie siły jakimi dysponują jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej Gminy.
Jednostki z Krajkowa, Mosiny, Nowinek, Pecnej, Radze-
wic i Żabinka mają do dyspozycji kilka pomp, w tym jed-
ną wysokowydajnościową, która może przepompować 5
metrów sześciennych wody na minutę. Strażacy mają do
dyspozycji także mniejsze pompy i w razie zagrożenia
wszystkie one razem mogą przepompowywać około 15
me trów sześciennych wody. Razem mosińska OSP dyspo-
nuje więc pompami o łącznej wydajności około 20 metrów
sześciennych wody na minutę! Dzięki regularnemu wypo-
sażaniu jednostek OSP w sprzęt ochrony osobistej, dru-
howie mają do dyspozycji także specjalistyczne ubrania –
kamizelki ratunkowe, gumowane spodniobuty i tzw.
suche kombinezony zabezpieczające człowieka przed prze-
moczeniem nawet wtedy, gdy cały znajdzie się w wodzie.

woda
Gotowość pomocy zadeklarowała też Państwowa Straż
Pożarna. Dodatkowo Gmina ma już teraz zabezpieczone
tysiące worków oraz piasek do ich wypełnienia.

Przygotowując się do ubiegłorocznej powodzi w całej
Gminie wyznaczono strategiczne punkty, które teraz są
pod ciągłym nadzorem. Do opracowania specjalnej kom-
puterowej mapy wykorzystano oprócz bezpośrednich
obserwacji stanu wody z wiosennej powodzi także zdjęcia
satelitarne i specjalistyczne programy komputerowe. Nie
do przecenienia jest jednak bezpośrednia obserwacja w
terenie. Dzięki współpracy z OSP, PSP, Strażą Miejską,
policją i sołtysami, do sztabu antykryzysowego na bieżą-
co spływają raporty o stanie wody nie tylko w Warcie, ale
także wszystkich ważnych ciekach wodnych – Kanale
Mosińskim, Kanale Olszynka, Samicy i Głuszynce. Co
warte podkreślenia, dzięki współpracy z jednym z mosiń-
skich biznesmenów, część obserwacji odbywała się z uży-
ciem helikoptera.

Mimo, że sytuacja jest aktualnie daleka od dramatycz-
nej, w niektórych miejscach trzeba było podjąć działania
ratownicze i zapobiegawcze. Wybudowano np. wał prze-
ciwpowodziowy wzdłuż Kanału Mosińskiego u wylotu uli-
cy Sowińskiego. M.in. wyczyszczono i udrożniono wszyst-
kie jazy, którymi spływa woda w Kanale Olszynka.
Podniosło to w zdecydowany sposób bezpieczeństwo
mieszkańców Borkowic, Pecnej i Krosinka.

Strażacy, często w niebezpiecznych warunkach, oczysz-
czają cieki wodne z porastających je drzew i krzewów.
Druhowie wyposażeni w piły łańcuchowe wycinają zwa-
lone pnie i zarośla, które mogłyby utrudniać spływ wody
i powodować powstawanie zatorów. Takie samoistnie
powstające „tamy” mogłyby być bardzo niebezpieczne
zwłaszcza w momencie, kiedy spadać będzie temperatu-
ra powietrza. Płynące wraz z nurtem kry mogłyby wów-
czas klinować się o nie i stworzyć zator lodowy nadmier-
nie spiętrzający wodę.

Mimo działań profilaktyczno – zabezpieczających
doszło do podtopienia gospodarstwa w Żabinku. Wyko-
rzystując posiadany sprzęt strażacy z OSP odpompowy-
wali wodę ratując mienie naszych mieszkańców. Dodat-
kowo, aby zabezpieczyć zabudowania przed wodą z
Kanału Szymanowo – Grzybno strażacy wybudowali spe-
cjalny wał przeciwpowodziowy.

Dariusz Urbanowicz

Kanał Mosiński

Pecna

Sowiniec

Żabinko

Baranówko Baranówko



www.mosina.pl MERKURIUSZ MOSIÑSKI4

Numer alarmowy 112
Jesteś świadkiem wypadku, poża-

ru, aktu wandalizmu lub ulicznej
bójki? Nie wiesz jak powiadomić
odpowiednie służby? Obok nume-
rów 997, 998 i 999, funkcjonuje nu -
mer alarmowy 112.

112 jest jednolitym numerem alarmo-
wym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii
Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mie-
nia, wybierając numer 112 masz gwarancję połączenia się
ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.
W Poznaniu za obsługę numeru 112 odpowiada Państwowa
Straż Pożarna, ale stanowisko przyjmowania zgłoszeń
przyjmuje każdy sygnał i przekazuje go odpowiedniej służ-
bie – Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pogotowiu
ratunkowemu. Także głuchoniemy, który stał się świadkiem
lub ofiarą przestępstwa, sam może wezwać pomoc. W
Poznaniu działa numer zgłoszeniowy0697 061 112, dzięki
któremu żeby skontaktować się z policją wystarczy SMS.

Wiadomość powinna zawierać dane personalne oraz krótką
informację o miejscu i zgłaszanym zdarzeniu. System auto-
matycznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia i wysyła wiado-
mość zwrotną. Sama informacja trafia do oficera dyżurnego
policji. Wiadomość można wysłać z telefonu komórkowego
każdego operatora. Trzeba jednak za nią zapłacić, tak jak za
normalnego SMS-a. darurb

Pogotowie – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Numer alarmowy – 112

Przy powiadamianiu służb ratowniczych bądź przygotowany
do przekazania poniższych informacji:

• Podaj rodzaj zdarzenia.
• Podaj dokładny adres zdarzenia.
• Podaj numer telefonu, z którego dzwonisz oraz swoje

personalia.
• Pamiętajmy aby odłożyć słuchawkę dopiero 

po otrzymaniu odpowiedzi, że przyjęto zgłoszenie.

INFORMACJE

Redakcja miesięcznika Adwokat Rodzinny
oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa
Prawnego zapraszają do korzystania z kore-
spondencyjnego, bezpłatnego systemu INFOR-
MACJI I DORADZTWA PRAWNEGO.

Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady
prawnej uprawnieni są: 
– osoby korzystające z pomocy społecznej, 
– ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w
rodzinie, 
– członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie

przekracza 500 zł miesięcznie, 

– bezrobotni, 
– inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji mate-
rialnej lub zdrowotnej. 

Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogą-
ce ułatwić prawnikom udzielenie porad i wyjaśnień
kierować należy pocztą zwykłą lub elektroniczną na
adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, 00-850 Warszawa, 
e-mail: adwokat@adwokat-rodzinny.com.

Porad prawnych lub informacji udzielamy zwykle 
w terminie do 14 dni. W sprawach wymagających
dodatkowych informacji kontaktujemy się z zainte-

resowanymi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocz-
tą zwykłą. �

Bezpłatna informacja i pomoc prawna

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wysypy-
wania popiołu powstającego ze spalania węgla,
żużla paleniskowego i innych odpadów powstają-
cych w czasie ogrzewania budynków na wszystkie
kategorie dróg na terenie gminy, pasów drogo-
wych czy też innych nieruchomości.

Popiół jest szkodliwym odpadem
komunalnym, często zawiera ostre
przedmioty takie jak gwoździe, śruby,
kawałki metali, które stanowią zagrożenie dla ruchu dro-
gowego. Popiół należy wyrzucać wyłącznie do pojemni-
ków na odpady komunalne. Red

Nie wysypuj popiołu na drogi!

Zarząd Transportu Miejskiego w
Poznaniu informuje, że w zwią zku
z zalaniem odcinka ulicy Poznań-
skiej w Puszczykowie (od ulicy
Wysokiej do dworca PKP w Pusz-
czykowie) do odwołania zmienio-
na została trasa linii nr 651.

Wszystkie kursy linii nr 651 w obu
kierunkach skierowane zostały objaz-

dem przez ulicę Wysoką i Zieloną w
Puszczykowie. 
– POZNAŃ, DĘBIEC –  … 

– Łęczyca, ul. Poznańska 
– Puszczykowo, ul. Wysoka –

Puszczykowo, ul. Zielona
– Puszczykowo, ul. Poznańska

– … 
– MOSINA

Na czas objazdu z użytkowania
wyłączone zostały przystanki: „Pusz-
czykowo, Dworzec Kolejowy” oraz
„Puszczykowo, Źródlana”. Red

Zmiana trasy linii 651



Z budżetem Gminy jest jak 
z budżetem domowym. Jest w nim
tylko tyle pieniędzy, ile zarobimy. 
W domu to nasze wypłaty, w
samorządzie ważną pozycją są
podatki, które każdy z nas płaci.

Co miesiąc od naszych pensji
pobierany jest podatek dochodowy.
Później musimy rozliczyć się (jedni
sami, za innych robią to np. praco-
dawcy) z Urzędem Skarbowym.
Wypełniamy wtedy druki zwane
PITami. Nie każdy wie, ale część z
tych naszych podatków przekazywa-
nych jest później do Gminy jako
ustawowy udział w podatku docho-
dowym od osób fizycznych czyli wła-

śnie z PIT. To dlatego tak ważne
jest, żebyśmy płacili podatki w tym
miejscu, w którym rzeczywiście
mieszkamy.

To m.in. z tych pieniędzy możliwa
jest później budowa dróg, utrzymy-
wanie szkół i przedszkoli, opłacany
jest transport miejski. Warto więc,
jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, zgło-
sić w Urzędzie Skarbowym Poznań –
Wilda (ul. Wierzbięcice) Mosinę jako
miejsce zamieszkania. Wystarczy tyl-
ko w odpowiedniej rubryce zgłosze-
nia aktualizacyjnego NIP-1 i NIP-3
wpisać nazwę tej z mosińskich miej-
scowości, w której Państwo żyjecie i
mieszkacie. Im szybciej to uczynicie,
tym szybciej część Waszych i tak pła-

conych podatków wpłynie do budżetu
naszej Gminy. Sami Państwo wiecie,
jak wiele jest jeszcze niezaspokojo-
nych potrzeb, na ile inwestycji czeka-
cie, ile zadań wskazalibyście jako te,
które należy zrealizować. Cząstka
Waszych pieniędzy może pomóc 
w speł nieniu tych oczekiwań. Unik-
niemy też sytuacji, gdy do Urzędu
przy chodzą ludzie oczekujący wyko-
nania inwestycji, gdy tymczasem 
ich podatki zasilają budżety innych
Gmin.

Zachęcamy też Państwa do zała-
twiania formalności meldunkowych 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie
(pokój 117). Czeka tam miła niespo-
dzianka – każda nowa rodzina meldu-
jąca się na pobyt stały, wraz z ży cze-
niami od Pani Burmistrz, otrzy muje
mapę Gminy Mosina.

darurb
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Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Progra-
mu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie
młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
z małych miejscowości. O dotacje do 40.000 zł na projek-
ty trwające minimum 15-miesięcy, rozpoczynające się
pomiędzy 1 czerwca 2011 a 30 listopada 2012 roku, pro-
wadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży
w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje poza-
rządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch eta-

pów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygo-
towują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do
którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organiza-
cje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w
pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2011 roku 
o godzinie 24.00. darurb

Informacje szczegółowe: www.rownacszanse.pl.

Regionalny Konkurs Grantowy

Miejskie służby finansowe
zwracają się do Mieszkańców
Gminy z prośbą i apelem o spraw-
dzenie stanu faktycznego istnie-
jącego na Państwa nieruchomo-
ściach i porównanie go z sytuacją
uwidocznioną w przesłanych
przez Urząd Miejski deklara-
cjach podatku od nieruchomości.

Jeżeli zauważą Państwo różnice, np.
na nieruchomości powstał garaż, a na
deklaracji fakt ten nie znalazł odbicia,
należy zgłosić to w Urzędzie Miejskim.
Brak takiego zgłoszenia w przypadku
stwierdzenia różnic przez urzędników
może skutkować konsekwencjami
finansowymi. W najbliższym czasie
pracownicy UM rozpoczną kontrole
nieruchomości w całej Gminie.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć
właściwemu organowi gminy wykaz
nieruchomości, sporządzony na formu-
larzu według ustalonego wzoru, w ter-
minie 14 dni od dnia wystąpienia oko-
liczności uzasadniających powstanie
obowiązku w podatku od nieruchomo-
ści oraz informować ten organ o zaist-
nieniu zmian dotyczących sposobu
wykorzystywania budynku albo grun-
tów lub ich części, mających wpływ na
wysokość opodatkowania w danym
roku. Podatek w takim przypadku ule-
ga obniżeniu lub podwyższeniu, poczy-
nając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła ta zmiana. Termin do zawia-
domienia to 14 dni od daty wystąpie-
nia zmian. darurb

Apel do mieszkańców Gminy Mosina

Sprawdź deklarację

Płać podatki w Mosinie



www.mosina.pl MERKURIUSZ MOSIÑSKI6

INWESTYCJE

W zgłoszonych do WZDW suge-
stiach burmistrz Zofia Springer
zaproponowała kilka precyzyjnych
rozwiązań. Jednym z kluczowych
problemów do rozstrzygnięcia jest to,
jak szeroka ma być w przyszłości dro-
ga nr 430. Zgodnie z mosińskimi
sugestiami, szosa na odcinku od gra-
nic Lubonia do Ronda Budzyń ma
mieć dwie jezdnie z czterema pasami
z granicą w osi jezdni. W kilku miej-
scach powinny też zostać wybudowa-
ne ronda, które umożliwią włączanie
się do ruchu samochodów z wszyst-
kich kierunków.

Przejazd kolejowy Luboń – Łęczyca

O tym jak bardzo potrzebny jest
wiadukt nad torami kolejowymi w
Luboniu i Łęczycy nikogo nie trzeba
przekonywać. Ta przystosowywana
do przejazdu pociągów z dużymi
szybkościami trasa nie tylko nie stra-
ci na znaczeniu, ale ruch kolejowy
będzie na niej w najbliższych latach
zdecydowanie wzrastał. Wydaje się
więc niezbędnym wybudowanie wia-
duktu kolejowego oraz bezpieczne
włączenie samochodów wyjeżdżają-
cych spod wąskiego tunelu z ulicy
Krętej w Luboniu.

Rondo Puszczykowo – Jeziory

Dziś na tym skrzyżowaniu działa
sygnalizacja świetlna. Rosnący ruch
samochodowy z obu podporządkowa-
nych kierunków – z Puszczykowa
(ulica Dworcowa) i z Jezior (gdzie
mieści się Dyrekcja Wielkopolskiego
Parku Narodowego, a przejazd tzw.
greiserówką jest dla wielu kierowców
najszybszym połączeniem z Komorni-
kami) sprawia, że coraz częściej w
miejscu tym tworzą się korki, a regu-
lacja światłami nie przynosi pożąda-
nych efektów.

Rondo Pożegowo – Czarnokurz

Na Pożegowie coraz częściej swoje
samochody zostawiają turyści chcący
korzystać z uroków spacerów po
WPN. Można się spodziewać, że ama-
torów przyrody będzie przybywać, bo
wkrótce powstanie tam nowoczesna
infrastruktura turystyczna z wieżą
widokową, na którą Gmina Mosina
otrzymała dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Ten na dziś prowizo-
ryczny węzeł komunikacyjny zyskuje
coraz bardziej na znaczeniu także z
powodu szybko urbanizującego się
Czarnokurza i przylegającej do niego
części Puszczykowa.

Rondo Śrem

Skrzyżowanie drogi nr 430 z drogą
nr 431 to newralgiczny punkt na
komunikacyjnej mapie Gminy. Prze-
jeżdżają przez niego nie tylko samo-
chody jadące do Mosiny, ale także
odbywa się w tym miejscu tranzyt
między krajową trasą nr 5 i drogą
łączącą Poznań z Katowicami czyli
trasą nr 11. Ponieważ ruch na skrzy-
żowaniu Szosy Poznańskiej z ulicą
Mocka jest bardzo duży, niezbędne jest
w tym miejscu wybudowanie ronda
lub dwóch rond, które umożliwią płyn-
ne włączenie się do ruchu aut dojeż-
dżających z wszystkich kierunków.
Władze Mosiny sugerują też przebu-
dowę ulicy Mocka na odcinku od Szo-
sy Poznańskiej do miejsca, w którym
ulica Mocka będzie się krzyżowała z
projektowaną obwodnicą Mosiny. Uli-
ca powinna mieć na tym fragmencie
po dwa pasy w każdym kierunku.

Rondo Budzyń

Zgodnie z założeniami władz Mosi-
ny właśnie do Ronda Budzyń trasa
430 powinna mieć dwie jezdnie z czte-
rema pasami ruchu. Rozwiązanie
takie wymagać jednak będzie przebu-
dowy ronda, bowiem obecne jest zbyt
małe, by optymalnie rozprowadzić
ruch samochodowy w tym miejscu.

Ulica Czerwonka

Bez względu na tempo prac nad
modernizacją drogi Poznań – Mosina,
władze Gminy przygotowują się do
wybudowania ulicy Czerwonka. Ta
gruntowa dziś droga w przyszłości
może stać się alternatywną trasą dla
pojazdów jadących od strony Puszczy-
kowa do Krosinka, Dymaczewo Stare-
go i Nowego, i dalej do Stęszewa. Pla-
nując rozbudowę drogi 430 projektant
powinien wiec wg sugestii Zofii Sprin-
ger uwzględnić prawoskręt dla pojaz-
dów nadjeżdżających od Poznania.

Dariusz Urbanowicz

Modernizacja drogi 
Luboń – Mosina
Wielkopolska Dyrekcja Dróg Wojewódzkich rozpoczęła prace 
nad modernizacją drogi nr 430. Co prawda jest to na razie faza
koncepcyjna i trudno powiedzieć kiedy dojdzie do tej inwestycji, 
ale już teraz władze Mosiny starają się zadbać o interesy swoich
mieszkańców, sugerując konkretne rozwiązania komunikacyjne.
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AKTUALNOŒCI

Nie ma chyba w naszej Gminie
miejsca, które w jakimś stopniu nie
ucierpiałoby od wandali lub śmiecia-
rzy. Żadna Gmina nie poradzi sobie 
z tym procederem, jeśli my sami nie
poczujemy się odpowiedzialni za
wspólne mienie. Majątek publiczny
nie jest niczyj, on jest nasz. W ostat-
nich tygodniach zanotowano kilka
poważnych dewastacji, które wytłu-
maczyć można tylko fatalnym stanem
intelektualnym sprawców (dobre
wychowanie nie pozwala mi, by w
publicznej gazecie używać słów wła-
ściwych do opisania tych ludzi). Kto
bowiem przy zdrowych zmysłach
wkładałby ogromny wysiłek, by poła-
mać ławki ustawione na promenadzie
wzdłuż Kanału Mosińskiego? Komu
normalnemu chciałoby się wyrywać
przyuliczny kosz i wrzucać go do
wody? I wreszcie, tylko ktoś niespeł-
na rozumu wpaść mógł na pomysł, by
zniszczyć dekoracje świąteczne roz-
wieszone na miejskich latarniach.

Wandale nie omijają też prywat-
nych posesji i ogrodów. Nieznani
sprawcy zamalowują elewacje do -
mów, mury i płoty. Ich pseudoarty-
styczne bohomazy być może komuś
się podobają, ale trudno chyba zna-
leźć wielbicieli wulgarnych napisów?
Bezpieczne nie są też ogrody, w któ-
rych komuś z niewiadomych przy-
czyn „przeszkadzają” drzewka, krze-
wy czy kwiaty. Jak bardzo trzeba być
złośliwym albo nierozsądnym (aż
chce się napisać wprost – głupim), by
przeskoczyć przez płot tylko po to, by
połamać rośliny i je tam zostawić.
Ostatnie dni pokazują, że bezpieczne
nie są też samochody. Dotąd zdarza-
ły się drobne kradzieże, znikały
lusterka czy migacze. Ktoś jednak
postanowił uczcić pierwsze dni
Nowego Roku w bardzo dziwny spo-
sób. W samym centrum Mosiny, bli-
sko Urzędu Miejskiego, nieznani
sprawcy oblali kwasem prywatny

samochód osobowy niszcząc jego ka -
ro serię.

Straty powodowane przez wandali
są duże. Nie tylko oni jednak naraża-
ją budżet Gminy na niepotrzebne
wydatki. Prawdziwą plagą stają się
powoli ludzie, którzy do przyulicz-
nych koszy wpychają swoje domowe
śmieci. Nie ma znaczenia czy pojem-
nik stoi przy głównej ulicy czy gdzieś
na uboczu. Praktycznie po każdej
nocy zebrać można spore ilości wor-
ków i siatek wypełnionych butelka-
mi, pudełkami po jogurtach, papiera-
mi, obierkami i tym wszystkim, co
normalni ludzie wyrzucają do przy-
domowych pojemników na odpady.
Sprawcy podrzucania śmieci kierują
się zapewne swoistym poczuciem
oszczędności. Za wywóz odpadków,
które wepchną do kosza na ulicy,
zapłaci przecież Gmina, a nie oni.
Musimy jednak wszyscy spojrzeć
prawdzie w oczy. „Oszczędność” tych
ludzi jest zwykłą kradzieżą naszych
wspólnych pieniędzy. Pieniądze
wydawane na sprzątanie po tych
ludziach, podobnie jak na likwidację
dzikich wysypisk w lasach i przydroż-
nych rowach, pochodzą z budżetu
Mosiny. Gdyby Urząd nie musiał
wydawać ich na sprzątanie cudzych
śmieci, mógłby za nie wybudować
chodnik, urządzić koncert, dopłacić
do kolejnego połączenia autobusowe-
go… Każdy z nas mógłby wskazać
jeszcze z tuzin ważnych i potrzebnych
zadań, na które brakuje pieniędzy.

Żaden Urząd w żadnej gminie w
Polsce nie poradzi sobie sam z pro-
blemem wandali i śmieciarzy. Sami
musimy poczuć odpowiedzialność za
otaczający nas świat. Władze Mosiny
deklarują, że na każdą osobę, której
informacje pozwolą złapać wandala,
śmieciarza albo inną osobę niszczącą
i okradającą naszą Gminę, czeka
nagroda.

Dariusz Urbanowicz

Wandale 
i śmieciarze
Wielkopolska od zawsze słynęła z porządku i gospodarności, a Mosina
z elegancji. Niestety, choć wandale i śmieciarze stanowią stosunkowo
małą grupę, niszczą w naszej Gminie wszystko, co ma zdobić i służyć
mieszkańcom. Wandale potrafią też bez żadnego powodu zniszczyć
elewację prywatnego domu albo samochód zaparkowany… w centrum
miasta. Władze Gminy deklarują, że na osobę która pomoże ujawnić
wandala lub śmieciarza czeka nagroda.
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Choć z dróg i ulic zniknął śnieg i lód, kierowcy muszą
wciąż zachowywać uwagę i skupienie. Zima, choć za
nami dopiero jej część, już poczyniła prawdziwe
spustoszenie w stanie nawierzchni w wielu miejscach.
Drogowcy szacują, że po styczniowych roztopach
pojawiło się około 2–3 razy więcej dziur niż po całej
ubiegłorocznej zimie. Do 20 stycznia zinwentary -
zowano w sumie 1.500 m2 uszkodzonych jezdni!

Większość z przełomów będzie nam dokuczać jeszcze
jakiś czas, bo za ich naprawę drogowcy wezmą się dopiero
wiosną. Wszystko dlatego, że możliwa do stosowania o tej
porze roku metoda łatania „na zimno” choć szybka, jest
niestety stosunkowo nietrwała. Woda i lód w połączeniu z
tysiącami kół samochodowych potrafią z taką łatą pora-
dzić sobie czasami w jedną noc. Mimo to tylko w ostatnich
kilkunastu dniach Zakład Usług Komunalnych na zlece-
nie Urzędu Miejskiego likwidując najgłębsze, najbardziej
zagrażające bezpieczeństwu ludzi dziury, zużył 
5 ton masy asfaltowej. To niestety kropla w morzu potrzeb,
dlatego Urząd jest właśnie w trakcie procedury przetargo-
wej w celu wyłonienia firmy, która gruntownie naprawi
mosińskie drogi po zimie. W trybie interwencyjnym ZUK
wyrównuje też niektóre drogi gruntowe, ale trwałość prac
wykonywanych o tej porze roku nie jest niestety duża.

Jeżdżąc po drogach w Gminie trzeba pamiętać, że nie
za wszystkie nawierzchnie odpowiada mosiński magi-
strat. Część dróg, zwłaszcza te główne, podlega Powiato-
wemu Zarządowi Dróg lub Wielkopolskiej Dyrekcji Dróg
Wojewódzkich. darurb

Uwaga przełomy!

Na bieżące łatanie dziur zużyto już 5 ton asfaltu

Po zimie pojawiły się tysiące dziur w jezdniach

Od jakiegoś czasu po naszej Gminie krążą
pogłoski, że Poczta Polska planuje likwidację
swojej mosińskiej placówki. Z informacji uzy-
skanych bezpośrednio w tej instytucji wynika
jasno – nie ma planów zlikwidowania punktu
zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic So -
winiecka – Farbiarska – Kolejowa (koło No -
netu). Red

Celem konkursu jest
kształtowanie wśród ucze -
stników emocjonalnego
stosunku do przyrody i
zrozumienia potrzeby jej
ochrony oraz pogłębianie
poczucia tożsamości regio-
nalnej. 

Efektem inicjatywy ma tez
być propagowanie wśród dzie-
ci i młodzieży różnych technik
plastycznych oraz promocja szczególnie uzdolnionych młodych auto-
rów z naszej gminy.

W konkursie udział mogą wziąć uczestnicy w wieku od 7 do 19 lat.
Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające świat natury i zja-
wiska przyrodnicze, które można zaobserwować w okolicy zamiesz-
kania autora. Zgłaszane prace mogą być wykonane w wielu techni-
kach: malarstwo, grafika, rysunek, techniki komputerowe,
fotografia, techniki mieszane i własne.

Prace należy nadsyłać w terminie do 28 lutego 2011 r. na adres
Organizatora: Fundacja Rodziny Rozenblat, ul. Stęszewska 9, Kro-
sinko, 62-050 Mosina. Szczegóły na stronie www.mosina.pl Red

Poczta 
zostaje!

Konkurs dla dzieci i młodzieży z gminy Mosina

Wielkopolska 
przyroda zimą
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KULTURA

Mosiński Ośrodek Kultury
wraz z Mosińskim Stowarzy-
szeniem Kulturalno – Oświa-
towym przygotował ofertę dla
wszystkich SENIORÓW z tere-
nu Gminy Mosina.

W nowym roku ponownie poja-
wią się zajęcia z informatyki, cie-
szące się największą popularno-
ścią oraz zajęcia z wiedzy o
kulturze, historia sztuki, cerami-
ka, plastyka oraz gimnastyka.
Nowością będzie DKF Dobrego
Kina oraz Kurs Rysunku Studyj-
nego – Studium Postaci. Planowa-
ne są także ponownie kursy flory-
styczne oraz cykliczne wykłady
poznańskich naukowców.

Od stycznia można już zapisy-
wać się na kurs informatyki, kurs
rysunku studyjnego oraz kurs 
z historii sztuki (pok. 13). Dokład-
ny plan zajęć dostępny jest w
Mosińskim Ośrodku Kultury oraz
na stronie www.kultura.gmina.pl.
Serdecznie zapraszamy!

MOK

Akademia
Seniora 2011

W sobotę 5 lutego w Mosińskim Ośrodku Kultury odbędzie
się II Przegląd Kapel Gitarowych. Dziewięć zespołów z Wiel-
kopolski zmagać się będzie o nagrodę główną – występ pod-
czas V jubileuszowych Dni Artystycznych z Gitarą

W zeszłym roku, po niezwykle burzliwych obradach, zwycię-
żyła śremska formacja K=I=W=I, która zagrała bardzo dobry kon-
cert przed zespołem TSA. Wyróżniony został też średzki zespół
Bustergang, który zaprezentował się mosińskiej publiczności pod-
czas Dni Mosiny, supportując Armię.

W tym roku do Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego spłynę-
ło 20 zgłoszeń na II edycję Przeglądu. Spośród nich wybrano 8

zespołów, które od godziny 12:00 będą prezentować się na scenie.
A będą to: Hug Me Mum, Impala, The Merss, Transliner, Mystic
Circus, Payne, Savetest i The Inner Child. Dziewiąty zespół, do 31
stycznia wybierają internauci na stronie Mosińskiego Towarzy-
stwa Gitarowego (www.gitaramosina.pl).

Poza znakomitymi młodymi artystami na scenie wystąpi rów-
nież legenda Polskiego jazzu – LABORATORIUM (m.in. Krzysz-
tof Ścierański, Marek Raduli, Marek Stryczowski, Jarosław Grzy-
wacz). Koncert rozpocznie się tuż po ogłoszeniu wyników, czyli o
godzinie 19:00. Bilety można kupić w Ośrodku Kultury, sam
Przegląd Kapel jest bezpłatny. Cała impreza zakończy się wspól-
nym jam session w znanym i lubianym KLUBIE FESTIWALO-
WYM, który na potrzeby tego typu imprez aranżowany jest w
Ośrodku Kultury.

Przegląd Kapel Gitarowych jest tak naprawdę preludium do
Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą, których jubileuszo-
wa, piąta już edycja, odbędzie się od 1 do 3 kwietnia. Na znanej
w całej Polsce mosińskiej scenie gitarowej wystąpią takie sławy
jak jazzowy muzyk Jarosław Śmietana, najlepszych polski zespół
bluesowy JJ Band, a także obchodzący niedawno 20-lecie istnie-
nia, znakomity zespół Raz, Dwa, Trzy.

Za pośrednictwem strony MTG można zapisywać się już na
bezpłatne warsztaty gitarowe, które poprowadzą Jarosław Śmieta-
na, Jacek Jaguś (JJ Band) i Wojciech Pilichowski. Bilety na Dni
Artystyczne można nabyć od 5 lutego w Mosińskim Ośrodku Kul-
tury. Istnieje również możliwość internetowej rezerwacji biletów
pod adresem: bilety@gitaramosina.pl. K.L-M.

Przegląd Kapel Gitarowych 2011

Laureaci przeglądu z 2010 roku
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Mikołajki dla dzieci

Paulina Kurek, zawodowo pracująca w
przedszkolu, dbała, aby każdy mały
uczestnik dobrze się bawił. Rodzice przy-
nieśli przepyszne placki, słodycze i owo-
ce, które najlepiej smakowały gościom
maczane w fontannie czekolady, użyczo-
nej przez Sołtys Świątnik Beatę Tomczak.
Dzieci przyszły poprzebierane. Były zwie-
rzątka (słonik), księżniczki, kowboje, dia-
bełek, Pippi Långstrump, Zorro i wiele
innych. Dzieci wspaniale się bawiły przy-
gotowując ozdoby choinkowe. Później
wybieraliśmy oklaskami króla (tygrysek) 
i królową wieczoru (księżniczka). Pod

koniec spotkania do drzwi zapukał Św. Mi -
kołaj przynosząc prezenty dla dzieci.

Wigilia mieszkańców Mieczewa

Pięknie przystrojony stół i nastrojowe
światło, a w tle kolędy, wprowadziły nas w
bardzo świąteczny nastrój. Przy wspólnym
stole, na którym nie brakowało smakołyków
upieczonych przez uczestników spotkania
mieliśmy okazję bliżej się poznać. Gościem
specjalnym był ksiądz proboszcz Bolesław
Dolata z parafii w Bninie. Jak obyczaj naka-
zuje przełamaliśmy się opłatkiem życząc
sobie spokojnych i radosnych świąt.

Niespodzianką dla gości był krótki koncert
w wykonaniu Agaty Lisieckiej. Przy okazji
okazało się, że nasza mieszkanka, córka Pań-
stwa Malesińskich, ma również niezwykły
głos, o czym mogliśmy się przekonać. Śpie-
wa w Chórze Dziewczęcym SKOWRONKI
przy C.K. Zamek w Poznaniu.

Powitanie Roku

1 stycznia świętowaliśmy Nowy Rok
przy ognisku. Zajadając kiełbaski i roz-
grzewając się przy kubku grzańca rozma-
wialiśmy oraz wspominaliśmy „Stary
Rok”, planując kolejne imprezy. Następne
zimowe ognisko ma być już niedługo.
Przy organizacji spotkania mikołajkowego
oraz wigilijnego bardzo pomocne okazały
się fundusze jakie otrzymaliśmy z MOK,
dzięki którym m.in. kupiono prezenty dla
dzieci.

Zapraszamy także na stronę
mieczewo.com – można tam znaleźć cieka-
we informacje nie tylko o Mieczewie.

Mirosława Kolankiewicz
Zdjęcia: Tomasz Gratkowski

SOŁECTWA

Mieczewo

Spotkania integracyjne
W 2010 roku została odnowiona świetlica wiejska w Mieczewie.
Dzięki temu można było zacząć organizować spotkania integracyjne
dla wszystkich mieszkańców. Kto nie był niech żałuje i przyjdzie 
przy najbliższej okazji – zapraszamy!

Tradycyjnie, już po raz piąty członkowie Nad-
warciańskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego
spotkali się na „OKOLĘDOWANIU” czyli na tra-
dycyjnym śpiewaniu kolęd i pastorałek.

Tym razem gościny udzieliło nam sołectwo Czapury,
a dokładnie tamtejsza nowa świetlica wiejska. Pięknym
uzupełnieniem spotkania był popis Wiktorii Wawrzy-
niak, uczennicy drugiej klasy Podstawowej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu. Jej wiolonczelowa prezentacja
kolęd spotkała się z dużym aplauzem wszystkich obec-
nych. Do późna wieczora trwały życzenia wypowiada-
ne przez wszystkich obecnych, jak również rozmowy o
dobrym starcie w Nowy Rok 2011. NSO

Święta Bożego Narodzenia
Zespół Szkół w Krośnie postano-
wił uczcić nastrojowym koncertem
„Radosne oczekiwanie”. Było to
niezwykłe i dopracowane w każ-
 dym szczególe wydarzenie, w któ-
rym wzięli udział uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele oraz wszyscy
przyjaciele szkoły.

Koncert podzielony był na dwie
części. W pierwszej występowali
uczniowie oraz rodzice. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Kółka
gitarowego oraz Kółka flażoletowego. W tej części koncertu grano kolędy na
fletach, instrumentach klawiszowych i skrzypcach. Ze szczególnym entuzja-
zmem przyjęto występ pana Jarosława Białożyta, który na puzonie odegrał
melodię kolędy „Anioł pasterzom mówił”. Kolejne występy dzieci oraz doro-
słych przeplatane były recytacjami wierszy o tematyce świątecznej. Podczas
drugiej części wieczoru odbyło się wspólne kolędowanie. Treści wszystkich
kolęd goście znaleźli w śpiewnikach. Koncert został przygotowany przez panią
Katarzynę Chudzińską-Gintrowską.

Tego wieczoru działała też prowadzona przez Samorząd Uczniowski kawiaren-
ka, w której sprzedawano ciasta. W koncert włączyła się Rada Rodziców, która
sprzedawała stroiki świąteczne. Wszystkie pieniądze zebrane tego wieczoru zosta-
ły przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej. Wieczór zakończył się pełnym
sukcesem. Kinga Miedziak

Krosno

Kolędowe spotkanie

Czapury

Kolędy i pastorałki
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Urząd Miejski w Mosinie infor-
muje pracodawców, że istnieje
możliwość ubiegania się o dofi-
nansowanie kosztów związanych
z kształceniem pracowników
młodocianych.

Przyznawaniem dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia
pracowników młodocianych, właści-
wym ze względu na miejsce zamiesz-
kania młodocianych pracowników
zajmuje się gmina. Od 01.01.2010
roku wysokość kwoty dofinansowa-
nia jednego młodocianego pracowni-
ka zależy od okresu kształcenia
wynikającego z umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego i
wynosi:
• w przypadku nauki zawodu:
4. 848,46 zł – przy okresie kształce-
nia wynoszącym 24 miesiące,
8. 080,76 zł – przy okresie kształce-
nia wynoszącym 36 miesięcy.
– w przypadku przyuczenia do wyko-
nywania określonej pracy:
253,68 zł – za każdy pełny miesiąc
kształcenia. 

Jednocześnie informujemy, że zgo -
dnie z ustawą o systemie oświaty

pracodawca jest obowiązany w
cią gu 14 dni zawiadomić burmi-
strza o przyjęciu w celu przygo-
towania zawodowego absolwen-
ta gimnazjum, zamieszkałego na
terenie gminy, który nie ukoń-
czył 18 lat. Pracodawca zobowią-
zany jest również powiadomić
ww. organ w terminie 14 dni od
powstania zmian do spełnienia
obowiązku nauki.

Nadmieniamy również że zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów
dofinansowanie przyznawane jest
na wniosek pracodawcy złożony
w ciągu 3 miesięcy od momentu
ukończenia przez młodocianego
nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania określonej pracy
oraz zdaniu egzaminu. Pracodaw-
ca jest zobowiązany zawrzeć z
młodocianym umowę na piśmie i
o jej zawarciu zawiadomić w cią-
gu 1 miesiąca właściwy ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania mło-
docianego organ w Gminie. Wzory
druków do pobrania znajdują się na
stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Mosinie:

W celu zaplanowania wystarczają-
cych środków na dofinansowanie ww.
kształcenia oraz prawidłową realiza-
cję zadania, prosimy wszystkich pra-
codawców o podawanie informacji do
Urzędu Miejskiego w Mosinie o za -
warciu umowy o pracę z młodocia-
nym pracownikiem, za pośrednic-
twem Biura Obsługi Interesanta –
parter budynku. Red

Informacja dla pracodawców

Młodociani pracownicy

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współ-
pracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu
realizuje projekt „NOWA SZANSA”, którego główną
grupą odbiorców są osoby bezrobotne.

„Nowa szansa” to przedsięwzięcie w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Kolejne dyżury pośredników pracy oraz doradców
zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy odbędą się w
Gminnym Centrum Informacji w Mosinie (ul. Dworco-
wa4, pokój nr18):
• 10 stycznia, • 8 lutego, • 8 i 24 marca, •11 kwietnia
• 11 maja, • 8 czerwca

Wszystkie dyżury będą trwały od 9.00 do 13.00. W
związku z planowanymi dyżurami pracownia kompute-
rowa GCI będzie nieczynna w godzinach od 8.30 do 14.30.

Uwaga! Gminne Centrum Informacji NIE JEST filią
Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkie formalności
należy załatwiać w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Poznaniu. GCI

V Targi Edukacji 
i Pracy w Mosinie –

zapraszamy wystawców
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza do

wzięcia udziału w piątej jubileuszowej edycji Targi
Edukacji i Pracy (TEiP). Z roku na rok impreza cieszy
się coraz większym zainteresowaniem zarówno
wystawców, jak i osób odwiedzających Targi. Zapra-
szamy do udziału firmy, instytucje szkoleniowe, szkoły
ponadgimnazjalne i wyższe, które chciałyby bezpłatnie
zaprezentować swoją ofertę, znaleźć pracowników,
uczniów, stażystów.

V TEiP odbędą się 
8 marca 2011 roku (wtorek) 

w godz. 10.00–14.00 
w Mosińskim Ośrodku Kultury

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje, karta zgłoszenia, regulamin
do pobrania na stronach www.mosina.pl 

i www.gci.mosina.pl.

„Nowa Szansa” 
dla bezrobotnych
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„Uznając, że przemoc w rodzinie
narusza podstawowe prawa czło-
wieka, w tym prawo do życia i
zdrowia oraz poszanowania god-
ności osobistej, a władze publicz-
ne mają obowiązek zapewnić
wszystkim obywatelom równe traktowanie i posza-
nowanie ich praw i wolności, a także w celu zwięk-
szania skuteczności przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.), wła-
dze gminy stworzyły „Gminny Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie” oraz powołały zespół inter-
dyscyplinarny, którego zadaniem jest pomoc oso-
bom, których przemoc dotknęła.

Zgodnie z podpisanym przez wiceburmistrza Przemy-
sława Pniewskiego porozumieniem, w skład zespołu
weszli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, Komisa-
riat Policji w Mosinie, Komenda Straży Miejskiej w Mosi-

nie, Zespół Lekarza Rodzinnego „Consensus” w Mosinie,
Przychodnia Zdrowia „VIS MEDICA” w Mosinie, Polski
Czerwonym Krzyżem – Punkt Opieki PCK w Mosinie,
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie oraz człon-
kowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Mosinie.

Podczas spotkania zostały omówione zadania, jakie sta-
wia przez członkami Zespołu ustawa, poinformowano
zebranych, iż praca w Zespole jest bezpłatna, oraz że upo-
ważnioną osobą do realizacji „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Mosina” jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mosinie. OPS

AKTUALNOŚCI

Przemoc 
w rodzinie

Potrzebujesz wsparcia
lub pomocy?
Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich
rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzi-
nie prowadzony  przez Panią mgr Alinę Jasińską
w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury 
w Mo sinie przy ul. Dworcowej 4 sala nr 06 
• czynny w każdy czwartek od godz. 15.00

do godz. 18.00
�����

Grupa wsparcia prowadzona przez Panią
mgr Alinę Jasińską prowadzona w bu -
dynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w
Mo sinie sala nr 03
• w środy od 17.00 do godz. 19.00 (Uczest-

nictwo po umówieniu się z terapeutą)
�����

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich
rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w
rodzinie prowadzony przez Panią mgr Helenę
Zandecką w budynku Mosińskiego Ośrodka
Kultury w Mosinie sala nr 03
• czynny w  każdy wtorek od godz. 17.00 

do godz. 20.00
�����

Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alko holowych w Mo sinie – posiedzenia
Komisji odbywają się w Mosińskim Ośrodku
Kultury w Mosinie sala nr 05
• 2 x w miesiącu, w środy (po ustaleniu

przez Komisję) w godz. od 17.00
do godz. 20.00 �

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
„Człowiek – najlepszą inwestycją”

Zapraszamy do udziału 
w kursach komputerowych!!!

Senior na czasie
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jeśli chcesz nauczyć się:

– profesjonalnego redagowania tekstów,
– wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych,
– tworzenia modeli obliczeniowych i baz danych,
– przeglądania stron internetowych i komunikacji internetowej,
– sprawnej obsługi programów biurowych, Microsoft Excel, Word.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, BO WARTO!!!!

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w mikro i małych
przedsiębiorstwach, w wieku 45+, zamieszkujących woj. wielkopolskie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie
www.4system.com/komputerbezbarier oraz dzwoniąc do biura projektu 
68 451 08 88.

ZAPEWNIAMY FACHOWE DORADZTWO, 
PROFESJONALNE SZKOLENIA, MIĘDZYNARODOWY
CERTYFIKAT ECCC, ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU, CATERING, 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE



www.mosina.pl MERKURIUSZ MOSIÑSKI14

INTERNETOWE CENTRA

Na terenie naszej gminy dzia-
 łają trzy placówki, których
celem jest integracja i akty-

wizacja społeczności lokalnej
przy użyciu m.in. technik telein-
formacyjnych. Taką rolę od kilku
lat pełnią centra internetowe:
Gminne Centrum Informacji w
Mosinie (GCI), Centrum Kształcenia (CK) w No win-
kach oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-
Oświatowe (ICEO) w Świątnikach.

W ubiegłym roku Centra zaproponowały szeroką ofertę
edukacyjno-kulturalno-szkoleniową dla mieszkańców
gminy Mosina. We wszystkich placówkach można było
skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu i szkoleń,
także drogą on-line.

W Centrum Kształcenia w Nowinkach prowadzone
były stacjonarne kursy języka angielskiego oraz obsługi
komputera, pogadanki oraz szkolenia organizowane
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowinkach. W okre-
sach wolnych od zajęć szkolnych Centrum pełniło funkcję
świetlicy i organizowało dla młodzieży aktywne formy
spędzania wolnego czasu jak np. kulig, turniej tenisa sto-
łowego dla dzieci i młodzieży, przygotowano też wystawę
artystyczną „Świat widziany poprzez sztukę”.

W ICEO w Świątnikach równie aktywnie minął rok.
Dzieci i młodzież były bardzo zaangażowane w przygoto-
wania różnorakich imprez m.in. gminnego rajdu piesze-
go czy festynu rodzinnego, zapoznawały się z techniką
pisania kroniki, poznawały historię swoich miejscowości.
W czasie ferii zimowych i wakacji letnich odbywały się
turnieje szachowe, tenisa stołowego, dzieci bawiły się w
kalambury, wykonywały prace artystyczne i plastyczne,
dla najmłodszych zorganizowany został balik przebierań-
ców, a dla młodzieży dyskoteka. Nastolatki pisały scena-
riusze do przedstawień, które potem prezentowały miesz-
kańcom, a najmłodsi zafascynowani magią – uczyli się
wykonywać sztuczki magiczne. Mieszkańcy mogli korzy-
stać z bezpłatnych badań słuchu, konsultacji z lekarza-
mi, oddać krew podczas akcji krwiodawstwa czy doszko-
lić się z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ponadto brali udział w szkoleniu z podstawowej obsługi
komputera oraz poszukiwali ofert pracy dostępnych w
Internecie.

Dla GCI w Mosinie to był również pracowity rok. Do
najważniejszych inicjatyw realizowanych w ubiegłym
roku należy zaliczyć IV Targi Edukacji i Pracy, II Festyn
Organizacji Pozarządowych, spotkania dla obecnych i
przyszłych przedsiębiorców oraz szereg szkoleń aktywi-
zujących zawodowo osoby długotrwale pozostające bez
zatrudnienia. Nieodłącznym elementem działań GCI
było pośrednictwo pracy, mające na celu przywracanie na
rynek pracy osób długotrwale pozostających bez zatrud-
nienia, poprzez współpracę z pracodawcami w zakresie
pozyskiwania ofert pracy, informacje o dotacjach na
otwarcie własnej firmy czy kursach podnoszących kwali-
fikacje.

O dużym zainteresowaniu ofertą Centrów świadczą
liczby – w Nowinkach w 2010r. zanotowano ponad 3000
odwiedzin, w Świątnikach ok. 3500, a w Mosinie blisko
7000.

Dziękujemy i zapraszamy do korzystania z oferty Cen-
trów w Gminie Mosina.

GCI, CK, ICEO

Integracja 
i aktywizacja
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BIBLIOTEKA

Nawiązując do części pierwszej tytu-
łowego tekstu, zamieszczonego we
wrześniowym numerze Merkuriusza,
w którym skupiłam się głównie na
autorach literatury pięknej, stwier-
dzam, że nie sposób pominąć innych
twórców, oscylujących wokół literatu-
ry popularnonaukowej.

Takim łącznikiem jest uprzednio wymie-
niona Małgosia Ratajczak, reprezentująca
literaturę na wskroś naukową. Jest jednak
na naszym terenie więcej zasłużonych
2osób, których pozycje wydawnicze posia-
damy. Tak się szczęśliwie złożyło dla nas
złożyło, że są one wyrazem i wynikiem
historycznych pasji autorów. Oto one:
– „Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe

Bractwo Strzeleckie im. Dr Tadeusza
Adama Jakubiaka i jego historia” autor-
stwa Szymona Gogolewskiego,

– „Apteka w Mosinie 1906–2006 we
wspomnieniach i dokumentach Anny
Jastrząbowskiej”

–  „Studia uniwersyteckie cystersów 
z ziem polskich w okresie średniowie-
cza” Krzysztofa Kaczmarka,

– „Dopóki żyje pamięć… Pamięci pomor-
dowanych obywateli polskich przez
hitlerowców 20 października 1939 roku
na mosińskim rynku.” – z tekstami Mał-
gorzaty Kasprzyk, Ewy Agnieszki Szy-
mańskiej i Bogumiły Woroch,

– „Z dziejów rycerstwa świętego Floriana
w Mosinie” Dariusza Matuszewskiego,

– „Rogalinek z gminy Mosina” Zofii i
Józefa Skonków,

– „Dzieje harcerstwa mosińskiego 1921–
2005” autorstwa phm. Eweliny Szydłow-
skiej.
Nie można w tym miejscu pominąć mło-

dego czasopisma, które jest wydawane w
serii „Biblioteka Ziemi Mosińskiej”. 

Dotychczas ukazały się tytuły:
– „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny 

i okolic” Przemysława Mielocha, Joanny
Nowaczyk, współpracowali Zygmunt
Pohl i Jacek Szeszuła,

– „Jadwiga Rozmiarkówna – kurier z
Mosiny” Przemysława Mielocha,

–  „Udział mieszkańców ziemi mosińskiej
w wojnie polsko-sowieckiej (1919–
1921)” Przemysława Mielocha, Joanny
Nowaczyk i Jacka Szeszuły,

–  „90 lat KS 1920 Mosina” Przemysława
Mielocha, Jacka Szeszuły i Jakuba
Szeszuły.

Wszystkie wymienione pozycje to bez-
cenne publikacje dokumentujące historię
naszej gminy, szczególnie doceniane w
bibliotece, która kładzie nacisk na groma-
dzenie regionaliów.

Jest jeszcze Pan Józef Wójciak, któremu
chciałam poświęcić część trzecią tego
cyklu. Tych, o których nie wiedziałam,
pominęłam, przepraszam. Proszę również
o kontakt.

Krystyna Przynoga
Mosińska Biblioteka Publiczna

***
Ps. Korzystając jeszcze z możliwości na

łamach prasy, chciałabym serdecznie
podziękować moim przyjaciołom z Wiór-
ka, Renacie i Zbigniewowi Kubackim za
przewóz regałów z Mosiny do Czapur oraz
wszelką pomoc w kontakcie z oddaloną
Filią biblioteczną w Czapurach. �

Pisarskie talenty
naszej gminy – część 2

Z wielką przyjemnością informujemy
wszystkich, szczególnie tych, dla których
„Ziemia Mosińska” zawsze stanowiła
wielką wartość, że została ona zdigitali-
zowana i zamieszczona w Internecie na
stronie www.wbc.poznan.pl.

To jedno z pierwszych czasopism lokal-
nych, dzięki akceptacji i umieszczeniu go
w projekcie WBPiCAK, oraz dzięki wyra-
żeniu zgody przez spadkobierców red.
Mariana Janusza Strenka (matka – sp. Ire-

na Strenk oraz siostra – Barbara Molenda),
doczekało się możliwości szerokiego udo-
stępnienia bogactwa swojej zawartości.

Zachęcamy do korzystania. Liczymy na
renesans zainteresowania, a naprawdę
warto. �

„ZIEMIA MOSIŃSKA” 
w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

„Książki od naj-
młodszych lat były dla
mnie czymś szcze gól-
nym. Wprowadzały
mnie w nurt fascynujących wydarzeń
(…), były lepsze od dzisiejszych agre-
sywnych mediów, pozostawiających tak
niewiele na wyobraźnię (…), nauczyłem
się wielu potrzebnych i niepotrzebnych
rzeczy, ale co najciekawsze nigdy nie
poczułem znużenia ani przesytu”. Już za
te wstępne słowa kocham Wojtka Manna. 

Pozostaje godny polecania za całą
następną warstwę wspomnieniową, gdzie
chwyta nostalgia za minionym. Gorąco
polecam jego „Rock * Manna czyli jak
nie zostałem saksofonistą” �

Mosińscy bibliotekarze
polecają: 

Jak go nie
kochać?

Darmowy internet
Przypominamy mieszkańcom gminy, że

dzięki wsparciu Fundacji Orange we
wszystkich filiach Mosińskiej Biblioteki
Publicznej istnieje możliwość skorzystania
z darmowego internetu mobilnego. Ser-
decznie zapraszamy. �

http://www.bibliotekamosina.pl



9stycznia 2011 roku zagrała w Mosinie Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Od wczesnych godzin rannych na terenie całej gminy
kwestowało ok. 140 wolontariuszy. Automobilklub Wielkopolski

Delegatura Mosina przygotował VI Mosiński Rajd Orkiestrowy, a od
godziny 15.00 odbywały się koncerty przy udziale zespołów Activ, MY,
Niecierpliwi, Sun Makerss. W finałowym koncercie wzięli udział
również Paweł Stachowiak, Jędrzej Szczepaniak oraz Jacek Czerwińs-
ki Project, a wszystkie licytacje prowadził z ogromnym doświadcze-
niem Pan Jan Jurgiewicz.

Uwieńczeniem wszystkich działań był koncert Orkiestry Dętej im. Antoniego
Jerzaka, a o godzinie 20.00 odpalone zostało Światełko do Nieba, które przygo-
towali wraz z MOK-iem Harcerze z Ośrodka ZHP w Mosinie, Automobilklub
Wielkopolski Delegatura Mosina oraz Sekcja Ratowników Drogowych.

Sztab Orkiestry bardzo gorąco dziękuje również Gospodarczemu Bankowi
Spółdzielczemu w Mosinie, firmom, instytucjom, szkołom, oraz władzom
samorządowym Gminy Mosina za pomoc i za wszystkie DARY przekazane do
licytacji. Dziękujemy Straży Miejskiej, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej za
czuwanie nad bezpieczeństwem kwestujących i wielu innym osobom, których nie
sposób wymienić.

W imieniu dzieci bardzo serdecznie dziękujemy!

Gmina Mosina zebrała kwotę

44.035,87zł
DZIĘKUJEMY!!!
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ROZMAITOŚCI

Jak co roku na początku stycznia z okazji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Delegatura Mosina Automobilklub Wielko-
polski po raz VI zorganizowała Mosiński
Rajd Orkiestrowy. Celem Rajdu była
pomoc dzieciom z chorobami nefrolo-
gicznymi i urologicznymi.

Zimowa aura dopisała i na starcie Rajdu
stawiło się 20 rajdowych załóg. Tradycją Raj-
du Orkiestrowego stała się, tuż po odprawie,
licytacja numerów startowych. Momentami emo-
cje z tym związane były bardzo gorące. W końcu
nadszedł moment startu czyli tzw. próba samo-
chodowa na pokrytym lodem parkingu na Placu 20 Paź-
dziernika w Mosinie – kierowcom bardzo się to podobało.

Trasa przebiegała tylko ulicami Mosiny, ale
zabawy i małych zawirowań przy tym nie bra-
kowało.

Jest to jedyny w roku Rajd, na którym obowią-
zują dwie klasyfikacje – jedna rajdowa – związa-
na tylko z trasą rajdu i próbami samochodowy-
mi oraz druga, orkiestrowa, w której oprócz
wyników rajdowych liczyło się wsparcie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pierw-
szej klasyfikacji zwyciężyła załoga w składzie:

Marek Śmiglak i Dominik Wegner, w drugiej zało-
ga: Beata Tomczak-Taisner i Bartek Taisner.

Rajdowicze zasilili puszki wolontariuszy WOŚP
kwotą 2.231,38 zł za co bardzo serdecznie DZIĘKUJE-
MY. Więcej na: www.aw.mosina.org. Red

Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina

Do końca świata i jeden dzień dłużej

KS 1920 Mosina przy
współpracy z OSiRem
zorganizował rozgryw-
ki piłkarskie, podczas
których zbierano pieniądze na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Do południa rozgrywano mecze Halowej Ligi Piłki Noż-
nej, a zawodnicy przeznaczyli na licytacje Puchar Ligi.
Po południu odbył się Turniej Piłki Nożnej Seniorów z
udziałem siedmiu zespołów: Przemysław Poznań, Gopło
Kruszwica, KS 1920 Mosina, Victoria Września, Hetma-
nia Poznań, Dream Team, Sparta Konin. Na parkiecie
wystąpili m.in. zawodnicy Lecha Poznań, Odry Wodzi-
sław i Warty Poznań. I miejsce zajął zespół Victora Wrze-
śnia, KS 1920 Mosina zakończył zawody na 3 miejscu. W
przerwie miedzy meczami odbywały się licytacje, zlicyto-
wano np. koszulkę Krzysztofa Komorowskiego, bramka-
rza Lecha Poznań, który również brał udział w turnieju.
Swoich nabywców znalazły także piłki z autografami
gwiazd turnieju. Red

Piłkarska 
niedziela 
z WOŚP
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W poniedziałek, 27 grudnia 2010 roku, pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich zgromadzili się przedstawiciele
władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, har-
cerze, żołnierze oraz rodziny powstańców. W oficjalnych
obchodach 92. rocznicy powstania wielkopolskiego, organizo-
wanych przez samorząd województwa wielkopolskiego, Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i władze Pozna-
nia, uczestniczył także Starosta Poznański, Jan Grabkowski.

Obchody rozpoczęły się o godz. 10.15 na Cmentarzu Zasłużo-
nych Wielkopolan. Delegacje złożyły kwiaty na mogile generała
Stanisława Taczaka. Następnie przy Pomniku Powstańców Wiel-
kopolskich odbyły się główne uroczystości.

Przemówienie wygłosił Marszałek Marek Woźniak i prezes
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Stefan Barłóg.
Następnie odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego,
w którym napisał: ,,Przesłanie powstania wielkopolskiego jest
aktualne w XXI wieku i wciąż inspiruje Polaków. Jako prezydent
RP chciałbym, abyśmy nigdy nie rezygnowali ze śmiałych pla-
nów, byśmy szukali szans ich realizacji, nawet jeśli okoliczności
nie sprzyjają. Potrafimy odnosić sukcesy, tak jak Wielkopolanie
92 lata temu".

Po zakończeniu uroczystości i złożeniu kwiatów oraz wieńców
przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich wszyscy zebrani

przeszli do kościoła farnego, gdzie odbyła się msza święta w
intencji powstańców wielkopolskich, celebrowana przez Metro-
politę Poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. W dro-
dze do kościoła złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi
Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego,
Ignacego Jana Paderewskiego a także pod pomnikiem 15. Pułku
Ułanów Poznańskich. Tomasz Skupio

Asystent Starosty Poznańskiego

Obchody 92. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego

Trasa Rajdu wiodła przez kryjący w so -
bie niesamowity potencjał do uprawiania
Off-Road'u, teren poligonu w Biedrusku
oraz tereny przyległe. Impreza skierowana
była do posiadaczy wszelkiego typu pojaz-
dów 4x4 i SUV.

9 stycznia 2011 r. wystartowali uczestni-
cy podzieleni na 4 klasy startowe:
• turystyk – trasa dla aut seryjnych i lekko

zmodyfikowanych,
• wyczyn – trasa dla aut przygotowanych

do poruszania się w terenie,
• extreme E – trasa dla samochodów

wyposażonych w wyciągarki elektryczne,
• extreme M – trasa dla samochodów wypo-

sażonych w wyciągarki mechaniczne.
Szczegóły oraz relacja i podsumowanie 

ubiegłorocznej edycji na stronie:
www.wosp4x4.pl.

Karolina Baryło
Stowarzyszenie Grupa Aktywnych 

Awangarda

Już po raz drugi
Powiat Poznański
przygotował limito-
waną serię 500 ele-
ganckich kalenda-
rzy. Przygotowana
na zbliżający się
2011 rok edycja nosi tytuł „Powiat
Poznański w obiektywie”.

W trzynastu wyjątkowych ujęciach
przedstawione w nim zostały wybrane
atrakcje turystyczne, a wśród nich
Zamek w Kórniku i Pałac w Rogalinie,
Wielkopolski Park Narodowy, Puszcza
Zielonka oraz nadwarciańskie łęgi i dę -
by w Rogalinku.

Celem autorów zdjęć było ukazanie
piękna najbliższych okolic Poznania
niezależnie od pory roku. Dlatego też w
kalendarzu obok pełnych słońca letnich
zdjęć znajdziemy także zimowe pejzaże
oraz nostalgiczne obrazy jesieni i kolo-
rowe fotografie wiosny w powiecie.

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji

Rajd dla dzieci Powiat Poznański 
w obiektywie
– kalendarz
na rok 2011

Kolejna edycja imprezy towarzyszącej Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy „RAZEM
DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZ-
NYMI I NEFROLOGICZNYMI” odbyła się w
tym roku w Biedrusku. Organizatorem Rajdu
Wielkiego Serca WOŚP 2011 było Stowarzyszenie Grupa Aktywnych Awangar-
da, zaś patronat nad imprezą objął Jan Grabkowski, Starosta Poznański.
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RADA MIEJSKA W MOSINIE

Radni Rady Miejskiej w Mosinie spotkali się w ostatnich miesiącach na trzech sesjach 17, 20 i 29 grudnia
2010 roku oraz 10 stycznia 2011 roku. Poniżej podajemy skrócone brzmienie przyjętych przez Radę 
i podpisanych przez Waldemara Waligórskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, uchwał. Całe uchwały 
są dostępne w Biurze Rady i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji

�����

Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie gminy Mosina

�����

Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I–III w szkołach podstawowych z terenu gminy

Mosina” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Mosina w lipcu 2010 roku złożyła wniosek o dofi-
nansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Założono wówczas realizację projektu od września do
czerwca, w roku szkolnym 2010/2011. Podjęcie uchwały
jest niezbędne, by podpisać umowę o dofinansowanie pro-
jektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra -
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Poznaniu.

�����

Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców
komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Mosina

�����

Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu, położonego 
w Mosinie, na czas oznaczony do lat 3

�����

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
położonych w Pecnej przy ul. Głównej 18, na czas

oznaczony do lat 3

�����

Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy drodze

wewnętrznej w Mieczewie

Na wniosek Rady Sołeckiej Mieczewa, Rada Miejska nada-
ła drodze wewnętrznej, położonej w Mieczewie, obejmującej
działki o numerach ewidencyjnych 118/11 i 118/12, nazwę
„Wiosenna”

�����

Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Rada powołała Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1) Barbara Czaińska,
2) Marian Jabłoński,
3) Małgorzata Kaptur,
4) Maria Krause,
5) Małgorzata Twardowska.

�����

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Mosinie

Rada wybrała radnego Mariana Jabłońskiego na Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej.

�����

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej W Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji

stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Komisja Budżetu i Finansów:
1) Jerzy Falbierski (przewodniczący)
2) Marian Jabłoński
3) Łukasz Kasprowicz
4) Maria Krause
5) Wiesława Mania (z-ca przewodniczącego)
6) Jan Marciniak
7) Ryszard Rybicki
8) Małgorzata Twardowska
9) Waldemar Waligórski

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1) Jerzy Falbierski
2) Łukasz Kasprowicz
3) Aleksandra Miedziarek-Rogal
4) Marian Osuch (z-ca przewodniczącego)
5) Krzysztof Siestrzencewicz
6) Waldemar Wiązek (przewodniczący)
7) Piotr Wilanowski

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
1) Barbara Czaińska (z-ca przewodniczącego)
2) Małgorzata Kaptur (przewodnicząca)
3) Wiesława Mania
4) Jacek Rogalka
5) Jacek Szeszuła
6) Piotr Wilanowski
7) Tomasz Żak
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RADA MIEJSKA W MOSINIE

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego:

1) Antoni Karliński
2) Kordian Kleiber
3) Maria Krause (przewodnicząca)
4) Jan Marciniak
5) Krzysztof Siestrzencewicz (z-ca przewodniczącego)
6) Waldemar Waligórski
7) Waldemar Wiązek
8) Piotr Wilanowski
9) Tomasz Żak

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
1) Antoni Karliński
2) Kordian Kleiber (z-ca przewodniczącego)
3) Jacek Rogalka
4) Ryszard Rybicki (przewodniczący)
5) Waldemar Waligórski

Komisja Promocji Gminy 
i Współpracy Samorządowej:

1) Łukasz Kasprowicz (z-ca przewodniczącego)
2) Marian Osuch
3) Jacek Rogalka (przewodniczący)
4) Ryszard Rybicki
5) Krzysztof Siestrzencewicz
6) Jacek Szeszuła

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1) Barbara Czaińska
2) Antoni Karliński (przewodniczący)
3) Kordian Kleiber
4) Wiesława Mania
5) Aleksandra Miedziarek-Rogal (z-ca przewodniczącego)
6) Marian Osuch
7) Waldemar Wiązek

�����

Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie diet przysługujących

radnym Rady Miejskiej w Mosinie

§ 1
Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową

określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe:
1) za sprawowanie mandatu radnego 61 %
2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:

a) Przewodniczący Rady + 50 %
b) Wiceprzewodniczący Rady + 25 %

3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:
a) przewodniczący komisji +  9 %
b) zastępca przewodniczącego komisji +  6 %

§ 2
Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę

Miejską dieta wynosi 6 % za obecność na posiedzeniu, a w
przypadku prowadzącego posiedzenie – 9 %.

§ 3
Za każdą nieobecność na planowanej sesji Rady Miejskiej

lub planowanym posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięcz-
na, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrą-
ceniu o 10 %, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodni-
czącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych 
z wy konywaniem mandatu radnego.

Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie zwrotu kosztów
przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem

samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina

§ 1
1. Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej

pojazdem samochodowym, niebędącym własnością Gmi-
ny Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr
przebiegu:
a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej sil-

nika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej sil-

nika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

�����

Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 17 grudnia 2010 roku w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza

§ 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza

Gminy Mosina Pani Zofii Springer w następującej wysokości:
a) miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.100 zł;
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł;
c) dodatek specjalny – 20 % łącznie wynagrodzenia zasadni-

czego i dodatku funkcyjnego – 1.360 zł;
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcz-

nego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.020 zł.

§ 2.
1. Ustala się Burmistrzowi do celów służbowych miesięcz-

ny limit kilometrów na jazdy lokalne samochodem niebędą-
cym własnością pracodawcy w wysokości 300 km.

�����

Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 20 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych 

w Mosinie w celu jego przekształcenia 
w spółkę prawa handlowego

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych
nastąpiła zmiana zakresu zadań własnych jednostki samo-
rządu terytorialnego, jakie mogą być realizowane przez
zakład budżetowy. Obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawne zawęziły obszar działalności tej formy organizacyjnej
jednostki sektora finansów publicznych w stosunku do obec-
nie realizowanych zadań przez Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie.

�����

Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 20 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia

jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej 
pod firmą „Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Mosinie”

Utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego
umożliwi Gminie Mosina realizowanie zadań własnych w
nowej formie organizacyjnej, charakteryzującej się między
innymi: posiadaniem osobowości prawnej, wprowadzeniem
systemu organizacji opartego na efektywniejszym procesie
zarządzania oraz większej możliwości pozyskiwania kapitału.



www.mosina.plMERKURIUSZ MOSIÑSKI 27

RADA MIEJSKA W MOSINIE

Celem powołanej Spółki jest wykonywanie zadań własnych
gminy, w szczególności, w zakresie:
1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji

ruchu drogowego;
2) utrzymania czystości i porządku;
3) utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-

wiania odpadów;
4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
5) wywozu odpadów komunalnych;
6) lokalnego transportu zbiorowego;
7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami

użytkowymi;
8) zieleni miejskiej i zadrzewienia;
9) targowisk i hal targowych.

�����

Uchwała nr V/21/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia 

wysokości sumy, do której Burmistrz 
może zaciągnąć zobowiązanie

Rada upoważniła Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnię-
cia zobowiązania na realizację umowy „Modernizacja Placu
20 Października” w wysokości 155.250 zł.

�����

Uchwała nr V/22/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010

Rada Miejska ustaliła:
• dochody budżetu na rok 2010 w wysokości

67.833.129,46 zł,
• wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości

82.200.691,48 zł.

�����

Uchwała nr V/23/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu 
i planu finansowego wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich dokonania

Rada ustaliła wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie
wygasają z upływem roku 2010:
• współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji

inwestycji drogowych – 394.417,81 zł;
• budowa obwodnicy miasta Mosina – I etap, droga łącząca

drogę powiatową nr 2465P z drogą wojewódzką nr 431 –
33.769,60 zł;

• budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta
po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań – Wrocław
z drogą wojewódzką do Kórnika oraz drogą do szpitala 
w Puszczykowie – 175.192,00 zł;

• koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwar-
dzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strza-
łowa – projekt: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki 
– wykonawstwo: jezdnia, kanalizacja deszczowa –
4.276.543,63 zł;

• projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickie-
go, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Pia-
skowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgór-
na, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul.
Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąko-
wa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w
Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szero-
ka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Roga-
linie ul. Szkolna, w Krośnie ul. Tylna – 145.039,69 zł;

• Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt
techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa
ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej,
Świerkowej, Chopina, Kopernika – 2.461.395,75 zł;

• modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie 
– 1.112.879,23 zł;

• projekt i budowa przedszkola w Daszewicach 
– 7.000,01 zł;

• budowa przedszkola w Wiórku – 371.115,08 zł.

�����

Uchwała nr V/24/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy drodze

wewnętrznej w Pecnej

Na wniosek Rady Sołeckiej Pecna nadano drodze wewnętrz-
nej, położonej w Pecnej, obejmującej działki o numerach ewi-
dencyjnych 423/12 i 423/10, nazwę „Spokojna”.

�����

Uchwała nr V/25/10 Rady Miejskiej w Mosinie 
z 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazwy drodze

wewnętrznej w Daszewicach

Rada nadała drodze wewnętrznej, położonej w Daszewi-
cach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 633/6
i 634/5, nazwę „Wodna”.

�����

Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Mosinie z 10 
stycznia 2011 roku w sprawie określenia sumy, do której

Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania

Rada upoważniła Burmistrza Gminy Mosina do zaciągnię-
cia zobowiązania na lata 2011 i 2012 poprzez zawarcie umo-
wy o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego przez
AQUANET Spółkę Akcyjną, dotyczącego realizacji inwestycji
pod nazwą: „Kanalizacja deszczowa Krosinko I i II etap 
ul. Ludwikowska, Wiejska, odprowadzenie wód do Kanału
Mosińskiego” do kwoty 5.000.000 PLN. �
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Wywóz surowców wtórnych segregowanych – luty i marzec 2011

Worki, pełne i zawiązane, należy wystawić przed posesją do godz. 7.30.

Harmonogramy
SZANOWNI PAŃSTWO

W celu umożliwienia dokonywania segregacji otrzymu-
ją Państwo od nas NIEODPŁATNIE specjalne worki.
• worek koloru NIEBIESKIEGO o pojemności 80 litrów

z przeznaczeniem na odpady typu: makulatura (karto-
ny, papier)

• worek koloru ŻÓŁTEGO o pojemności 120 litrów z
prze znaczeniem na odpady typu: tworzywo sztuczne
(butelki plastikowe bez nakrętek, worki, folia)

• worek koloru CZARNEGO lub ZIELONEGO o pojem-
ności 80 litrów z przeznaczeniem na odpady typu: opa-
kowania szklane (butelki, słoiki bez nakrętek)

UWAGA! Prosimy o zgniatanie wszystkich możli-
wych opakowań kartonowych 1 z tworzywa sztucz-
nego oraz nie tłuczenie opakowań szklanych!

�����

Wywóz worków z wyselekcjonowanymi surowcami oraz
ich wymiana następować będzie NIEODPŁATNIE
według załączonego harmonogramu. Przystępując do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych liczymy na zro-
zumienie i gotowość współdziałania wszystkich miesz-
kańców naszej gminy zobowiązanych do spełniania usta-
wowych wymogów ochrony środowiska. Red

wywozu śmieci
Wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkaniowych Gminy Mosina – luty i marzec 2011
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W sezon 2010/2011 wkroczyliśmy z kilkoma dru-
żynami ligowymi. Tradycyjnie pierwszą drużynę
tworzą seniorzy i juniorzy grający w III lidze.
Kolejny zespół to Juniorzy Młodsi (kadeci), głów-
nie uczniowie Gimnazjum nr 1 w Mosinie i po raz
pierwszy w historii klubu zgłoszone do rozgrywek
zostały dziewczęta – zespół Juniorek Młodszych
(kadetek).

Powstanie nowych drużyn młodzieżowych jest zwień-
czeniem bardzo udanego jeśli chodzi o rozwój siatkówki
w Mosinie 2010 roku. Przypomnijmy, że na zakończenie
sezonu 2009/2010 po wywalczeniu 2. miejsca w III lidze
nasi siatkarze otrzymali prawo walki w Ogólnopolskich
Turniejach Barażowych o II ligę. Była to niesłychana pro-
mocja naszej miejscowości. Mosińska Jedynka na pierw-
szy turniej barażowy, półfinałowy jechała do Lęborka,
gdzie rozegrała mecze zgospodarzami, Grudziądzem oraz
Świnoujściem. Z drugiego miejsca w tym turnieju awan-
sowaliśmy do turnieju finałowego w Wyszkowie, gdzie
graliśmy z WAWELEM Kraków, GWARDIĄ Wrocław
oraz CAMPEREM Wyszków. Na tym etapie zakończyli-
śmy rozgrywki. Mosina zaistniała jednak na siatkarskiej
mapie Polski.

Wróćmy jednak do bieżącego sezonu. Seniorzy w grupie
północnej wywalczyli dotąd 3. miejsce i będą grali w gru-
pie finałowej m.in. z COLMANEM Kalisz i JOKEREM
Piła o miejsca 1–6 w lidze. Rozgrywki w tej grupie inau-
gurujemy 19 lutego wyjazdowym spotkaniem z
„JOKERM” Piła.

Trudne zadanie czekało nowe drużyny, które po raz
pierwszy stanęły na ligowych parkietach. Kadeci rozpo-
częli zmagania od trudnego pojedynku z JOKEREM Piła,
później był FKS Poznań, MKS Trzcianka, KANIASIAT-
KA Gostyń, POLONIA Jastrowie. Pierwsza runda była
wyjątkowo trudna, wszystkie mecze przegraliśmy. Praca
na treningach i ogranie na ligowych parkietach sprawiły,
że w rundzie rewanżowej zaczęliśmy wygrywać najpierw

sety, a później mecze. Obecnie kadeci zajmują miejsce 
9–11 w Wielkopolsce.

Siatkarki również od września walczą dzielnie repre-
zentując Mosinę w naszym województwie. Rywalkami
naszych zawodniczek są m.in. dziewczęta z Poznania
(FKS Poznań, ZSMS Poznań, SKF Poznań), BAZARU
Śremu, MKS MDK Trzcianki, UKŻPS Kościana. Obecnie
kadetki walczą w lidze o miejsca 11–19 w Wielkopolsce.
Gra dziewczyn jest jednak coraz ładniejsza, bardziej
poukładana. Nabierają one z każdym meczem doświad-
czenia, a po wynikach widać, że praca nie idzie na mar-
ne. Najbardziej jednak cieszy zapał i zaangażowanie z
jakim dziewczęta i chłopcy trenują siatkówkę. Pozwala to
z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój tego sportu w
Mosinie.

W sumie rozegraliśmy już kilkadziesiąt spotkań ligo-
wych na różnych szczeblach i w różnych kategoriach. Kil-
kanaście spotkań sparingowych i turniejów towarzy-
skich. Nasze siatkarki i siatkarze grają mecze ligowe na
terenie całego województwa Wielkopolskiego od Kalisza
(COLMAN) na południu, do Piły (JOKER) na północy, od
Turka (MOS Turek, „PIĄTKA”) na wschodzie, do Zbąszy-
nia, Nowego Tomyśla na zachodzie. Wszędzie reklamują
Mosinę.

Cały czas na terenie Hali Sportowej OSiR w Mosinie
prowadzone są również zajęcia z mini siatkówki z naj-
mniejszymi adeptami tego sportu, dziewczętami i chłop-
cami od klas III do VI. Ich umiejętności są już tak duże
że pozwalają na udział w wielu turniejach. Ostatnim
ważniejszym był dla nich udział w XVII Ogólnopolskim
Turnieju Mini Siatkówki im. T. Zajączkowskiego w Muro-
wanej Goślinie. Grali tam uczniowie z klas IV – VI i mie-
li możliwość porównania swoich umiejętności z siatkar-
kami i siatkarzami Piły, Poznania, Turka, Stęszewa,
Drawska Pomorskiego, Kalisza.

UKS ,,Mosinska Jedynka”

Nowopowstałe drużyny młodzieżowe „Mosińskiej Jedynki” – kadeci oraz kadetki – od września reprezentują Mosinę w rozgrywkach 
ligowych na terenie całej Wielkopolski.

SPORT

Mosińska Jedynka 
na siatkarskich parkietach



AKTUALNOŚCI

www.mosina.plMERKURIUSZ MOSIÑSKI 31

siatkówka
Wśród dziewcząt I m. zajęło Gimna-

zjum nr 1 w Mosinie, wyprzedzając
zespoły z Gimnazjum nr 2 w Mosinie i
Gimnazjum w Rogalinie. W kategorii
chłopców wygrało Gimnazjum nr 1 w
Mosinie przed Gimnazjum w Daszewi-
cach i Gimnazjum w Rogalinie. Zwy-
cięskie drużyny reprezentowały naszą
gminę w rywalizacji na poziomie
powiatowym. 18 stycznia 2011 r. odbył

się w Mosinie Półfinał Powiatu Poz -
nańskiego w Piłce Siatkowej Chłopców
Szkół Gimnazjalnych. Zwyciężyli
chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
wyprzedzając drużyny z Gimnazjum
nr 2 w Luboniu i Gimnazjum w Stę-
szewie. Podobny sukces w rywalizacji
na poziomie Powiatu Poznańskiego
odniosły 17 stycznia dziewczęta z Gim-
nazjum nr 1 w Mosinie podczas Półfi-
nału Powiatu w Tarnowie Podgórnym.

koszykówka

20 i 21 stycznia2011 roku hala spor-
towa w Pecnej gościła uczestników
Mistrzostw Gminy Mosina w piłce
koszykowej szkół gimnazjalnych. Poni-
żej przedstawiamy wyniki rywalizacji.

dziewczęta
1. Gim. Pecna 
2. Gim. Nr 1 Mosina
3. Gim. Nr 2 w Mosina
4. Gim. Rogalin
5. Gim. Daszewice

chłopcy
1. Gim. Pecna 
2. Gim. Rogalin
3. Gim. Nr 1 Mosina
4. Gim. Daszewice
5. Gim. Nr 2 Mosina Red

Szkolne rozgrywki
Z początkiem nowego roku szkolne drużyny sportowe rozpoczęły
ponownie rywalizację. 14 stycznia w sali OSiR odbyły się Mistrzostwa
Gminy w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych.
Tydzień później w sali sportowej w Pecnej spotkały się reprezentacje
żeńskie i męskie w koszykówce.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniem
Burmistrz Mosiny, komisja konkursowa rozdzieliła
środki przeznaczone dla organizacji pożytku
publicznego (90.000 zł), które prowadzą działania
na rzecz mieszkańców Gminy w sześciu ważnych
dziedzinach.

POMOC SPOŁECZNA
1. Gminne Centrum Pomocy Rodzinie w Mosinie
• pomoc żywnościowa – 8.500 zł.
2. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
• pomoc żywnościowa – 8.500 zł,
• wieczerza wigilijna – 5.000 zł
• paczki świąteczne – 3.000 zł

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY 
TRADYCJI NARODOWEJ

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• kontynuacja poznawania kultury i architektury miasta Poznania 

– 700 zł,
• opera, operetka, kino (wiosna) – 1.000 zł,
• opera, operetka, kino (jesień) – 1.000 zł,
• zjazd chórów – 500 zł,
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ
• uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym – 500 zł,
• Święto PIECZONEJ PYRY – 1.200 zł,
3. Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii w Mosinie
• śpiew chóralny i rozwijanie wrażliwości muzycznej – 6.500 zł.
4. Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo Kurkowe
• organizacja polsko-niemieckiego spotkania integracyjnego gmin

Mosina i Seelze w 250. rocznicę powstania KBS Mosina – 2.000 zł,
5. Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. hm A. Jerzaka
• organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych – 7.000 zł.
6. Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
• prowadzenie pracowni plastycznej – 1.500 zł.
7. ZHP Ośrodek Mosina im. B. Chrobrego
• Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej – 500 zł,
• obchody jubileuszu 90-lecia harcerstwa – 4.500 zł,
• uroczystość 10-lecia wymian polsko-niemieckich – 500 zł,
• cykl koncertów muzycznych – 500 zł.
8. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
• organizacja V Ogólnopolskich Dni z Artystycznych Gitarą – 10.000 zł.

9. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
• Wielkopolskie tradycje – 1.800 zł.
10. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
• warsztaty „Igraszki z Igłą” – 300 zł.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
• zajęcia sportowo-ruchowe – 500 zł.
2. ZHP Ośrodek Mosina im. B. Chrobrego
• Turniej II Ogni – 350 zł.
• Harcerski Turniej Piłki Siatkowej – 350 zł,
• Rajd Turystyczny „Rowerem po Gminie” – 350 zł,
• Rajd Turystyczny „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej”

– 700 zł.
3. Wiejskie Stowarzyszenie integracyjne WIESTIN
• I Otwarty Konkurs Latawców – 750 zł.

EDUKACJA PUBLICZNA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
• „Chcemy bezpieczniej żyć” – 1.000 zł.
2. Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina
• „Maluch bezpieczny na drodze” – 1.000 zł,
• „Mały ratownik – Maluch też potrafi pomóc” – 1.500 zł.
3. Stowarzyszenie „Praworządna Gmina”
• „Mały geniusz” – 1.500 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Ochotnicza Staż Pożarna w Radzewicach
• akcja „Strażacy ratownicy w aktywnej OSP” – 2.596 zł.

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE FERII ZIMOWYCH
1. Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE
• Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych ZIMA
2011 – 1.500 zł.
2. Akademia Judo
• Mosina Moim Miastem (ferie) – 500 zł.
3. Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN
• zorganizowanie obozu zimowego taekwondo olimpijskiego 

– 1.000 zł.
4. ZHP Ośrodek Mosina im. B. Chrobrego
• zimowisko – 2.000 zł. �

Pieniądze dla organizacji pożytku publicznego






