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Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl
tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558
Godziny otwarcia:
w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00
Burmistrz Gminy Mosina – Jerzy Ryś
tel. 61 8109 550, e-mail: burmistrz@mosina.pl
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Przemysław Mieloch
tel. 61 8109 550, e-mail: zastepca.burmistrza@mosina.pl
Straż Miejska: 61 8 197 855, 501 467 312
Zarządzanie Kryzysowe: 608 406 012
Policja: 997

Sklepik Eleganta - pamiątki z Mosiny
W sprzedaży dostępna jest nowa linia, specjalnie zaprojektowanych produktów
– wszystkie z bardzo ciekawą grafi ką, nawiązującą do postaci Eleganta z Mosiny
oraz z fotografiami prezentującymi piękno terenów i zabytków Gminy Mosina.
W Sklepiku dostępne są m.in.:
• magnesy na lodówkę (3 zł),
• podkładki pod kubki (12 zł),
• koszulki damskie (22 zł),
• koszulki męskie (20 zł),
• bawełniane torby (22 zł),
• kubek ceramiczny (19 zł),
• pocztówki (50 gr),
• okolicznościowa moneta „Jeden Mosin” (22 zł),
• dzbanek z filiżanką (105 zł),
• zestaw pocztówek (17 zł),
• mapa Mosiny (6,50 zł),
• flaga Mosiny (12 zł).
Sklepik mieści się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3,
I piętro pokój nr 16. Nr telefonu 61 8 192 746. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7.30- 15.30. Jeśli szukacie oryginalnego prezentu lub pamiątki z Mosiny
– zapraszamy! Facebook.com/sklepikeleganta/. 

Mieszkańcom i Przyjaciołom Ziemi Mosińskiej
życzenia
Zdrowia, Spokoju, Nadziei, a także niezapomnianych, rodzinnych
spotkań przy bogatym tradycją wielkanocnym stole oraz radości
płynących z tradycyjnych, polskich obrzędów

z okazji Świąt Wielkanocnych
w imieniu samorządu Gminy Mosina
składają
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie
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Światłowód dla kilku tysięcy mieszkań
Z przyjemnością informujemy, że
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC 2), w związku
z realizacją projektów światłowodowych,
INEA S.A. planuje wybudowanie łącznie 137 km nowej sieci światłowodowej
na terenie gminy Mosina. Dzięki tej inwestycji, dostęp do szybkiego internetu
uzyska prawie 6 000 lokali mieszkalnych
naszych mieszkańców, a także gminne
placówki szkolne.

Technologia dla każdego

Światłowodowa sieć telekomunikacyjna w nowoczesnej technologii FTTH
(światłowód kończy się w mieszkaniu),
jest siecią otwartą tj. przygotowaną do
zapewnienia dostępu innym operatorom telekomunikacyjnym. Dzięki temu
rozwiązaniu, bez konieczności budowy kolejnych sieci telekomunikacyjnych, mieszkańcy zyskują możliwość
korzystania z usług multimedialnych,
dokonując wyboru operatora, który
przyłączy się do wybudowanej sieci
światłowodowej. Ponadto w ramach tego
projektu oraz porozumienia zawartego
z Ministerstwem Cyfryzacji INEA S.A.
doprowadzi również szybki internet
do wielkopolskich placówek edukacyjnych. Umożliwi ich przyłączenie w roku
szkolnym 2018/2019 do Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej (OSE), której celem
jest zmiana oblicza polskiego szkolnictwa i wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów ze wszystkich miejscowości.

Działania samorządu

Zastępca Burmistrza, Przemysław
Mieloch podjął rozmowy z Inwestorem - INEĄ S.A. o warunkach budowy
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sieci światłowodowej. Pierwotnie zakładano wybudowanie 80,2 km sieci
z podłączeniem do 3 793 lokali mieszkalnych. W trakcie rozmów przedstawiono
możliwość rozszerzenia budowy. Spółka
uwarunkowała rozwój inwestycji poza
planowany zakres od obniżenia przez
Gminę rocznej stawki za umieszczenie
urządzeń telekomunikacyjnych w pasie
drogowym dróg gminnych do 5 zł za
m2. Do takich działań ze strony samorządów zachęca Ministerstwo Cyfryzacji
w ramach wspierania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obniżenie
stawek pozwoli dotrzeć z szybkim internetem nawet do tych miejscowości
w Wielkopolsce, które nie były objęte
planami budowy sieci w ramach żadnych
programów unijnych.
W takim przypadku INEA S.A. zadeklarowała budowę dodatkowo 56,8
km sieci światłowodowej i ok. 1 950
kolejnych podłączeń lokali mieszkalnych do sieci. Taką propozycję Burmistrz skierował do Rady Miejskiej
w Mosinie – obniżenia stawek za zajęcia
pasa drogowego z myślą o tej inwestycji.
Na sesji 28 lutego, Rada Miejska
w Mosinie podjęła uchwałę o obniżeniu
stawek za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W ten sposób
INEAS.A. będzie mogła poszerzyć planowaną inwestycję o kolejne kilometry
sieci światłowodowej i kolejne podłączone lokale mieszkalne. W Gminie Mosina
wybudowanych zostanie blisko 140 km
światłowodu, a blisko 6 000 mieszkań
uzyska dostęp do szybkiego internetu.
Gmina zwróciła się do firmy o przeka-

zanie danych kontaktowych, telefonicznych czy e-mail do osób, które ze strony
INEA S.A. zajmują się udzielaniem informacji, aby mieszkańcy mogli uzyskać
odpowiedź na nurtujące pytania.
Jeszcze wiosną INEA S.A. rozpocznie
kampanię informacyjną, w ramach której przedstawiciele firmy będą docierali
bezpośrednio do mieszkańców. 
Joanna Nowaczyk
Wraz z powszechnym dostępem do
światłowodu Gmina Mosina wchodzi
w XXI wiek. INEA S.A. uzyskała dofinansowanie na wybudowanie sieci wraz
z ponad 100 tysiącami podłączeń do
mieszkań na obszarze ok. 80 proc. Wielkopolski. Oznacza to, że nie wszystkie
gminy będą objęte tym programem.
Prawdopodobnie jest to ostatni konkurs
unijny na dofinansowanie światłowodu
w ramach obecnej perspektywy dofinansowania UE.
Tym bardziej ważne było to, aby wykorzystać szansę, uczestniczyć w projekcie
i objąć jak największą grupę mieszkańców Gminy Mosina. Temu służyła obniżka stawek za zajęcie pasa drogowego.
Działania projektowe wraz z uzyskaniem zgód mieszkańców mają zostać
zrealizowane w roku 2018. Wybudowanie sieci ma zostać zakończone
w latach 2019/2020. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Patronat Narodowy Prezydenta RP dla naszych obchodów
bliższą – rocznicę mosińskiej proklamacji
z czasu Wiosny Ludów.
Miło nam poinformować, że nasze przedsięwzięcie – obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania
Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.
W kwietniu 2017 r., z inicjatywy Pana Prezydenta, Sejm RP przyjął ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
godnego upamiętnienia niepodległościowego
czynu i nadania jak najbardziej wspólnotowego, powszechnego charakteru jubileuszowym
uroczystościom, został również ustanowiony Patronat Narodowy Prezydenta RP nad
przedsięwzięciami związanymi ze stuleciem
odzyskania niepodległości.

Rok 2018 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W tym roku przypada także
100. rocznica wybuchu zwycięskiego powstania
wielkopolskiego 1918 – 1919. Dla nas, mieszkańców Ziemi Mosińskiej, kolejnym niezwykle ważnym
wydarzeniem wpisującym się w narodowe świętowanie stulecia Niepodległości Ojczyzny, będzie 170.
rocznica proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Mając na uwadze doniosłość historycznych wydarzeń, jakie miało miejsce w naszym mieście w maju
1848 r., Rada Miejska w Mosinie ustanowiła rok 2018 Rokiem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Samorząd Gminy Mosina chce
wspólnie z całą społecznością lokalną w sposób szczególny
uczcić ważne narodowe rocznice, a zwłaszcza tę nam naj-
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W piśmie do Burmistrza Gminy Mosina
Jerzego Rysia z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Podsekretarz Stanu
Wojciech Kolarski, przekazując informację
o przyznanym, prezydenckim Patronacie
napisał: „Proklamowanie w Mosinie w dniu
3 maja 1848 roku niepodległości Polski było
dowodem, że Polacy nigdy nie wyrzekli się
walki o wolne i suwerenne państwo. Przypomnienie o tych wydarzeniach, w szczególnym
roku stulecia odrodzenia Polski, stanie się
ważnym akcentem jubileuszowych obchodów organizowanych w całym kraju. Z przyjemnością informuję o objęciu nad Państwa
inicjatywą Patronatu Narodowego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat
ten ustanowiony został przez Prezydenta RP
nad projektami, które wpisują się w rocznicowe
obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości
i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnianiu patriotycznych postaw, dokonań i
aspiracji Polaków [...] Życzę Panu Burmistrzowi oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie obchodów wiele
satysfakcji z wypełnienia patriotycznego obowiązku
upamiętnienia podziwu godnych wysiłków Wielkopolan w walce o odrodzenie Rzeczypospolitej”.
Już wkrótce przedstawimy Państwu program
naszych obchodów, które odbędą się w dniach
3 – 26 maja, mając nadzieję, że dla nas wszystkich będą one uroczystym, a zarazem radosnym
świętem. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
25 stycznia – 27 lutego
FINANSE
• sporządzono i przesłano do RIO
w Poznaniu sprawozdania budżetowe
za rok 2017 oraz sprawozdania do Wojewody Wielkopolskiego o wykonaniu
dotacji za rok 2017,
• sporządzono i przesłano do GUS sprawozdanie statystyczne – środki trwałe,
• dokonano naliczenia podatków: od
nieruchomości, rolnego, leśnego i doręczono decyzje podatkowe podatnikom.
KRONIKA INWESTYCJI

Eco Harmonogram
Burmistrz Gminy Mosina informuje o dostępnej
aplikacji mobilnej Eco Harmonogram na telefon,
tablet. Aplikacja pobierze harmonogram dla Twojego adresu zamieszkania, dzięki czemu nie musisz
wyszukiwać swojego harmonogramu na stronach
gminy lub firm odbierających odpady. Eco Harmonogram automatycznie pobierze również nowe
harmonogramy jak również na bieżąco będzie aktualizować wszelkie zmiany harmonogramu dla
Twojego adresu zamieszkania. Aplikacja automatycznie powiadomi Cię o nadchodzącym terminie
wywozu odpadów. Eco Harmonogram do pobrania
dla poszczególnych wersji systemów operacyjnych:
Android, iOS, Windows w odpowiadających im
sklepach: Google Play, iOS App Store, Windows
Phone Strore. Więcej na mosina.pl. 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

INFORMACJE Z URZĘDU

Inwestycje drogowe
• zakończone: budowa drogi do cmentarza w Krośnie przy ul. Piaskowej, budowa chodnika w ciągu ul. Poznańskiej
w Czapurach – etap I,
• przygotowania do przetargu: na
wykonanie dokumentacji projektowej
budowy ul. Podgórnej i Sikorskiego
w Rogalinku,
• przygotowanie i podpisanie umowy:
na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z ul. Śremskiej
w Świątnikach,
• uzgodnienie planu inwestycji do wykonania w 2018 r. w ramach współpracy
z powiatem poznańskim:
- budowa zatok autobusowych w ciągu
ul. Mostowej w Mosinie,
- budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul.
Żurawinową w Czapurach,
- udzielenie dotacji do wykonania
projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej w Nowinkach.
Inwestycje kubaturowe
• trwają prace zwiazane z budową hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie, a także z rozbudową
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Szkoły Podstawowej w Czapurach.
Kanalizacje i wodociągi
• uzgodnieniono z: ZDP, AQUANET,
Gmina Mosina budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Leśna w Daszewicachz odtworzeniem nawierzchni – prace
budowlane 2019,
• uzyskanie pozwolenia na budowę dla
pozostałej części sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Krosinka etap
II oraz przekazanie dokumentacji celem
przepisania pozwolenia na budowę na
rzecz AQUANET S.A., umozliwiające finansowanie przez AQUANET S.A. robót,
• w trakcie zatwierdzanie zapisów
umowy z AQUANET.S.A na prace projektowe sieć wodociągowa Borkowice
– Krosinko.
Ponadto
• opracowano projekt i zgłoszono do
Starostwa Poznańskiego dla zadania rozbudowy placu zabaw przy ul. Skrajnej
w Mosinie,
• przygotowano zgłoszenie do Starostwa Powiatowego projekt budowy
siłowni zewnętrznej w Krajkowie,
• zlecono i wykonano modernizację
świetlicy wiejskiej w Krosinku – w trakcie odbioru prac,
• przygotowanie umowy na wykona n ie przebudow y dachu SP
w Rogalinie,
• kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I: nadzór
na pracami prowadzonymi przez wykonawcę, udział w radach budowy,
• uzupełnianie materiałów przetargowych – budowa ścieżki dydaktycznej
pieszo-rowerowej na Gliniankach.
Biuro zamówień publicznych
• budowa ścieżki dydaktycznej pieszo
-rowerowej – teren wokół tzw. Glinianek
w Mosinie – przygotowanie przetargu,
• budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej (prawa strona) wraz z odwodnieniem zjazdów w m. Krosinko
– ocena ofert,
• utwardzenie pobocza drogi przez
wieś Sowinki: etap I – prawa strona –
przygotowanie przetargu,
• budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej
wraz z odwodnieniem w Mosinie: etap
VII – roboty drogowe na ul. Torowej –
przygotowanie przetargu.
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• sporządzono wniosek do PKP S.A.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieczynnej linii kolejowej do Osowej
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Zmiana nazwy ulicy 25 stycznia
25 stycznia Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał Zarządzenie
Zastępcze zmieniające dotychczasową nazwę ulicy 25 Stycznia w Mosinie na
ulicę Niepodległości. Zarządzenie wojewody wydane zostało na podstawie art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
pomniki i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Decyzję wojewody poprzedziły telefoniczne konsultacje Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego z Urzędem Miejskim w Mosinie z przedstawieniem propozycji nowej
nazwy dla dotychczasowej ulicy 25 Stycznia. Ze strony WUW podła propozycja
nazwy imienia dowódcy postania wielkopolskiego 1918 – 1919 Józefa Dowbor
-Muśnickiego, a także – alternatywnie – nazwy „Niepodległości”. W wyników
rozmów z mieszkańcami ul. 25 Stycznia, poprowadzonymi przez Zarząd Osiedla
nr 6 „Za Moreną”, na terenie którego położona jest ta ulica, zastępca burmistrza
Przemysław Mieloch wystosował pismo do Wojewody Wielkopolskiego przedstawiając wojewodzie propozycję mieszkańców – „11 Stycznia” jako nowej nazwy ich
ulicy. Dzień 11 stycznia upamiętnia datę śmierci mosińskiego bohatera powstania
wielkopolskiego, jedynego poległego powstańca z Mosiny – Piotra Mocka, który
zginął w walkach o Szubin. 25 stycznia, Wojewoda Wielkopolski zmienił jednak
nazwę ul. 25 Stycznia na proponowaną przez siebie nazwę – ul. Niepodległości.
Po uprawomocnieniu zarządzenia zastępczego wojewody, Urząd Miejski
w Mosinie poinformował pisemnie wszystkich mieszkańców ul. 25 Stycznia
w Mosinie, przedsiębiorców, a także instytucje związane swoją działalnością z tą
ulicą o zmianie jej nazwy, podając wszystkie informacje praktyczne wynikające
ze zmiany nazwy. Informacje te opublikowane zostały również na oficjalnym
portalu internetowym Gminy Mosina w zakładce Komunikaty.
Na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek grupy radnych, Rada Miejska
w Mosinie przyjęła uchwałę upoważaniającą Burmistrza do złożenia skargi na
zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4102.12.2018.17 z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia położonej w miejscowości Mosina nazwy Niepodległości. Skarga została złożona. -> Str. 12, Uchwała
w sprawie skargi. 
Joanna Nowaczyk

Usuwanie azbestu
w 2018 r.
Burmistrz Gminy Mosina informuje,
że rozpoczęto nabór wniosków o udział
w programie likwidacji w yrobów
zaw ierając ych a zbest w 2018 r.,
w ramach „Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Wnioski
o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można składać do 10 lipca
2018 r.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu
Miejskiego w Mosinie, do wyczerpania limitu środków. Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji wyrobów zawierających azbest na rok 2018
oraz formularz wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce Dla Mieszkańca –>Ochrona środowiska-> Zbiórka azbestu, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Jak załatwić sprawę”,
a także w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta oraz
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (tel. 61-8109-545; 8109546; 8109-547, pok. nr 11) oraz w Gminnym Centrum Informacji ul. Dworcowa
3. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%. 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM
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Konsultacje społeczne
Do 22 marca trwać będą 14-dniowe konsultacje społeczne w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego.
Z projektem uchwały wyłożonym na okres konsultacji do publicznego wglądu można
zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11) w dniach i godzinach urzędowania, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu
uchwały należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Mosinie lub drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie,
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz
określenia sezonu kąpielowego” do 22 marca 2018 r. Zostaną one rozpatrzone
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Uwagi oraz propozycje zmian, które wpłyną po dniu 22 marca 2018 r. nie
zostaną rozpatrzone. 			
JN

Inwestycje drogowe 2018
• Trwa procedura wyboru wykonawcy budowy chodnika w Krosinku – w ciągu
ul. Ludwikowskiej w strefie zabudowy. Chodnik, który wcześniej wybudowany
został po jednej stronie ulicy, teraz powstanie po jej drugiej stronie.
• W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na utwardzenie pobocza
drogi przez wieś Sowinki.
• Przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z po
zwoleniem na budowę dla ul. Podgórnej i Sikorskiego w Rogalinku.
• Został ogłoszony przetarg na budowę ulicy Torowej w Mosinie. Na ulicy, która
posiada już odwodnienie, położona zostanie nawierzchnia z kostki pozbrukowej.
• W dalszej kolejności zostaną ogłoszone przetargi na budowę ulic: Czarnokurz,
Reymonta i Cisowej. 
JN

Wybory uzupełniające ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 5 ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu, do rozpoznawania
spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wybory uzupełniające
dotyczą kadencji 2016 – 2019.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Mosinie: prezesi właściwych
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
na terenie gminy Mosina.
W związku z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, wyznacza się dzień
30 kwietnia 2018 roku jako termin, do którego można zgłaszać kandydatów na
ławników. Wybory ławników planuje się przeprowadzić w dniu 28 czerwca 2018
roku. Informacje na temat wymogów, jakie winni spełniać kandydaci na ławników oraz jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłoszenie kandydata na ławnika
zostało przyjęte, można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie – tel. 618109
540, 618109 542 oraz na stronie internetowej www.mosina.pl Dokumenty należy
złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w Biurze Rady
Miejskiej w Mosinie (pok. 21) w godzinach: w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od
wtorku do piątku – od 7.00 do 15.00. 
Biuro Rady Miejskiej w Mosinie
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Góry do czasu jej trwałego przekazania,
• wydano decyzje administracyjne:
zatwierdzające podział nieruchomości
(16), ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z podziałem geodezyjnym
(12),
• przygotowano ponad 150 zawiadomień wraz z szczegółowymi informacjami dla mieszkańców dawnej
ul. 25 Stycznia w Mosinie w związku
z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie nazwy ulicy na ul.
Niepodległości,
• zawarto umowy w formie aktu notarialnego nabycia dwóch nieruchomości drogowych w Pecnej z obszaru,
na którym obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego,
• zawarto umowy sprzedaży 3 nieruchomości położonych w Mosinie
w rejonie ul. Wyczółkowskiego oraz
w Krośnie ul. Leśna,
• przygotowano i opublikowano wykaz nieruchomości przeznczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
w Mosinie rejon ul. A. i Cz. Centkiewicz
oraz ul. Kanałowej,
• przygotowano 15 wniosków wieczystoksięgowych o ujawnienie prawa
własności do nieruchomości na rzecz
Gminy Mosina.
MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użytkowe: podpisano umowę na przebudowę
instalacji elektrycznej z tablicą w budynku świetlicy wiejskiej w Krajkowie,
zakończono wykonanie robót remontowych i elektrycznych wewnętrznych
w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, zakończono wykonanie robót remontowo
-budowlanych w świetlicy w Czapurach,
zakończono wykonanie robót malarskich w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg, przygotowania do wykonywania
zadań z Budżetu Obywatelskiego na
2018 r. oraz Funduszy Sołeckich, przygotowanie dokumentów do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
wiosenne i jesienne profilowanie dróg,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 30 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 26 decyzji rocznych
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, warunki techniczne dla przebiegu
trasowego 48 urządzeń w pasie drogowym, uzgodniono 3 projekty stałej organizacji ruchu, 8 projketów tymczasowej
organizacji ruchu, 7 lokalizacji zjazdu
indywidualnego, prowadzono sprawy
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związane z modernizacją linii kolejowej
E-59 realizowaną przez PKP PLK, przygotowano projekt zmiany organizacji
ruchu na ul. Boczną w Krośnie (próg
zwalniający), przygotowano projekt
zmiany organizacji ruchu na ul. Leśną
i Krosińską w Mosinie (przystanki komunikacyjne), przygotowano projektu
uchwały za zajmowanie pasa drogowego
dróg gminnych w zakresie stawki za sieci
i urządzenia światłowodowe,
• place zabaw, obiekty małej architektury: zlecono montaż płaskiego siedziska
huśtawki na placu zabaw w Krośnie, ul.
Leśna, montaż regulaminu placu zabaw
na metalowej konstrukcji na placu zabaw
w Borkowicach,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina: wykonanie
i odebranie naprawy uszkodzonego kosza lampy parkowej na Promenadzie,
podpisano umowę na wymianę słupa
oświetleniowego w Krośnie przy ul.
Głównej, podpisano umowę na usunięcie awarii oświetlenia ulicznego
w Rogalinku przy ul. Poznańskiej (ścieżka pieszorowerowa).
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• 3 MPZP: dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec
i Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla
południowych terenów wsi Bolesławiec
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice,
• MPZP Pecna: dla zachodnich i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.
Projekty planów na etapie wyłożenia
i składania uwag:
• MPZP Mosina: Śremska II – dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej
z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie,
obejmujących obszar pomiędzy bocznicą
kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań,
ul. Leśmiana i ul. Śremską wraz z ulicami
oraz torami kolejowymi,.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas wyłożenia:
• MPZP Krosno: dla terenów części
wsi Krosno pomiędzy ul. Piaskową, ul.
Jana Cybisa, ul. Mieszka I, ul. Główną
wraz z tymi ulicami,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni w
Krosinku, ograniczonych od północnego
zachodu Kanałem Mosińskim oraz od
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Przedsiębiorcy na spotkaniu
Zgodnie z założeniami Burmistrza Gminy Mosina, zainaugurowane w ubiegłym roku spotkania
z przedsiębiorcami, kontynuowane są także w bieżącym roku. Kolejne odbyło się 7 lutego w Mosińskim
Ośrodku Kultury i zgromadziło około 50 przedstawicieli różnych branż. Organizatorem spotkania
było Gminne Centrum Informacji w Mosinie, które tym razem do programu wprowadziło zagadnienia związane ze zmianami
w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych pracowników oraz nowelizacją przepisów w podatku VAT. Spotkanie, z ramienia GCI poprowadziła
Beata Tomczak.
Pierwszy blok tematyczny otworzyła prezentacja radcy prawnego Dariusza Laszczyka z Fundacji Wspierania Młodych i Starszych Pokoleń z Poznania. Była ona
poświęcona zagadnieniom związanym z przygotowaniem firmy do wprowadzenia
RODO. W czym rzecz: 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Wymaga ono wdrożenia
odpowiednich, nowych procedur mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie
danych czy to pracowników czy kontrahentów. Temat wywołał ożywioną dyskusję, szczególnie, że na ten moment znane są tylko ogólne założenia wynikające
z przepisów unijnych, natomiast szczegółowe wytyczne wprowadzenia RODO
w Polsce zostaną dopiero określone w ustawie, na którą wszyscy czekają. Już
teraz możemy zadeklarować, że kolejne spotkanie będziemy chcieli rozszerzyć
o konkretne wytyczne krajowego prawodawstwa regulujące tę bardzo ważną dla
wszystkich kwestię.
Drugi moduł dotyczył zmian w podatku VAT, które w 2018 r. zostaną wprowadzone dla przedsiębiorców. Dość szerokie i skomplikowane zagadnienie omówił
Tomasz Nowicki, doradca podatkowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorstw z Mosiny.
Ewidencjonowanie VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego wprowadzono
od 1 stycznia br, ale to nie jedyne zmiany dla firm.
Czy są nowe zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, jak
dokonać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – m.in. te
tematy były szczegółowo omówione podczas wystąpienia. Wiele pytań, które
padały z sali pokazuje, jak ważna jest możliwość poszerzania wiedzy w oparciu
o tego typu spotkania, seminaria, szkolenia i dostęp do rzetelnych i kompetentnych
informacji. Dzięki temu zaś, że odbywają się one w Mosinie, więcej osób zainteresowanych może z nich skorzystać na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania
w tym celu poza Gminę.
Na zakończenie burmistrz Jerzy Ryś i jego zastepca Przemysław Mieloch podsumowali spotkanie i wręczyli podziękowania prelegentom.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu,
prelegentom za interesujące przedstawienie trudnych zagadnień i zapraszamy
na koleje spotkanie niebawem. Dziękujemy także za pomoc organizacyjną pani
Paulinie i panu Maciejowi.

Zapraszamy na kolejne spotkanie
Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na kolejne spotkanie dla przedsiębiorców
i osób planujących założyć firmę, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku,
w godzinach od 18.00-19.30 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4, sala reprezentacyjna. Będzie to trzecie z cyklu spotkań, którego celem jest
wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk.
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Na spotkaniu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
1) RODO- część II. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych dla
firm po wejściu w życie polskich przepisów.
25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne Rozporządzenie
Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Na spotkaniu zostaną omówione wytyczne
polskiego prawodawstwa oraz obowiązki z niego wynikające dla przedsiębiorców.
2) Konstytucja Biznesu - nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy.
Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie
i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które
wprowadzi Konstytucja Biznesu obejmują m.in.: pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej, wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm, zmiany
dot. zawieszania działalności itp. Zagadnienia omówi radca prawny - Dariusz
Laszczyk z Fundacji Wspierania Młodych i Starszych Pokoleń z Poznania. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych obecnych i przyszłych
przedsiębiorców. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje na gci.mosina.pl i www.mosina.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 kwietnia 2018 r. Gminne Centrum Informacji w Mosinie,
tel. 61 8192-746 lub gci@mosina.pl. 
Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji w Mosinie, fot. Maciej Tomczak

Samoobrona w nowej formule
Klub Sportowy Shootboxer we współpracy z Gminnym Centrum Informacji
w Mosinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty samoobrony skierowane dla
pełnoletnich kobiet z terenu Gminy Mosina, które w tym roku będą rozszerzone
o dodatkowy moduł ćwiczeniowy. Warsztaty mają na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkanek gminy Mosina. Podzielone będą na dwie części. Pierwsza
z nich dotyczyć będzie praktycznych zajęć z samoobrony. Druga cześć ma na celu
poprawienie siły naszych mieszkanek w dosłownym tego słowa znaczeniu, dlatego
podczas zajęć zostaną wykorzystane bardzo modne i skuteczne urządzenia, jakim
są odważniki kulowe kettlebell. Zestaw łatwych do zapamiętania ćwiczeń wzmacniający wszystkie partie mięśni ułatwi obronę przed silniejszym napastnikiem.
Te dwa elementy w efekcie zbudują w kobietach poczucie bezpieczeństwa i siły,
dzięki którym będą potrafiły poradzić sobie w każdej sytuacji. Kolejne zajęcia
zaplanowane są w terminach: 11 maja, 29 czerwca, 27 lipca, 28 września, 9 listopada w godzinach od 16.00-19.00. Miejsce: Mosina, ul. Dworcowa 3, I piętro.
Na wszystkie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod nr telefonu 61 8 192 746,
email: gci@mosina.pl oraz w biurze GCI. Liczba miejsc ograniczona - grupy 20
osobowe, decyduje kolejność zgłoszeń. Zalecany strój sportowy. Projekt „Silna
i bezpieczna kobieta” został dofinansowany ze środków Gminy Mosina. Zapraszamy do udziału. 							
								
GCI

Nowy Komendant Straży Miejskiej
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie, nowym Komendantem został
pan Jarosław Dobicki, który swoją pracę rozpocznie u nas od
4 kwietnia br.
Jarosław Dobicki ma wieloletnie, branżowe doświadczenie
zawodowe. Od 1993 r. pracuje w Straży Miejskiej w Poznaniu,
aktualnie na stanowisku kierownika Referatu Poznań – Grunwald. Poza pracą zawodową, pan Jarosław pracuje społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Puszczykwoie, gdzie pełni funkcję skarbnika. Jest także członkiem Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Poznaniu.  		
Red.
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północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: przeznaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą
administracyjną gminy oraz granicą
administracyjną wsi,
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy
ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą administracyjną Gminy oraz ul.
Poznańską,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi.
Projekty dokumentów planistycznych
na etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP dla terenów części wsi Krosinko i terenów części miasta Mosina;
• MPZP dla terenów części wsi Krosno
oraz terenów części wsi Drużyna,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta
Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński;
• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Plany wymagające ponowienia procedury planistycznej:
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów 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 granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb
Dymaczewo Nowe, południową granicą
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10,
18 obręb Dymaczewo Nowe.
Procedowanych jest obecnie 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące
wszystkich dokumentów planistycznych,
obszaru objętego planami i etapu ich procedowania, można znaleźć na BIP-ie ->
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Organy gminy->Burmistrz->Obwieszczenia
planistyczne->Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• przeprowadzenie 250 kontroli w zakresie odpadów komunalnych stałych
oraz ciekłych,
• zbieranie danych oraz przystąpienie
do wprowadzania danych do KOBIZE
– Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
• zbieranie danych, celem naliczenia
opłat za korzystanie ze środowiska
i przekazania informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
• prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
• opracowanie oraz przekazanie do
opinii Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Mosina.
• wprowadzanie danych do Bazy Ocen
Oddziaływania na Środowisko prowadzonej przez GDOŚ,
• prowadzenie spraw związanych
z organizacją systemu odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy Mosina,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie usunięcia drzew
i krzewów, w zakresie zakłócenia stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich, w zakresie zezwolenia
na utrzymania psa rasy uznawanej za
agresywną, w zakresie czasowego odbioru zwierząt,
• zawarcie umowy w zakresie aplikacji
mobilnej EcoHarmonogram dotyczącej
odpadów komunalnych,
SPOTKANIA
• udział w naradzie rocznej na terenie
JRG nr 7 w Poznaniu, podsumowującej działalność Komendy Miejskiej PSP
w Poznaniu za 2017 r. – ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy, otwarcie
sali edukacyjnej OGNIK, rozliczenie zadań w 2017 r.,
• z przedstawicielami firmy projektowej
BBF Sp. z o.o. w sprawie zadania na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki
i w ul. Starołęckiej w Poznaniu,
• udział w spotkaniu z szefem marketingu firmy Tonsmeier Joachimem
Wiese oraz Anną Więckiewicz, członkiem Zarządu Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.

10

marzec 2018

Z powiatu …
Ostatnia w 2017 roku XXXV Sesja Rady Powiatu odbyła się 13 grudnia.
Przedmiotem pracy były m. in. dwie uchwały dotyczące naszej gminy.
1. Rada na podstawie pism Burmistrza Gminy z dnia 9 i 24 listopada 2017 r.
podjęła uchwałę o przedłużeniu powierzenia gminie terminu projektowania
ul. Sowinieckiej do dnia 30 czerwca 2018 r. Środki przeznaczone na to zadanie
będą zwrócone na konto powiatu w 2017 r., z wnioskiem o przekazanie ich
w 2018 r. na powyższe zadanie. Szacowany koszt zadania 72 865,20 zł.
2. Na podstawie porozumienia z 9 października 2017 r., zostało powierzone
Gminie Mosina zarządzanie drogą powiatową nr 2460 P w miejscowości Czapury. Dotyczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Poznańskiej (odcinek o określonej długości). Ze względu na późny wybór wykonawcy,
Burmistrz Gminy zwrócił się o przedłużenie terminu powierzenia wykonania
zadania do 30 czerwca 2018 r. Środki pieniężne przeznaczone na ten cel zostaną zwrócone w 2017 r. na konto powiatu z jednoczesnym zawnioskowaniem
o przekazanie niewykorzystanej kwoty tj. 85 000, zł w roku 2018. Koszt zadania – 173 062,23 zł.
W styczniu roku 2018 nie została zaplanowana Sesja Rady Powiatu, pracowały
natomiast Komisje Rady. 28 lutego odbyła się XXXVI Rada Powiatu Poznańskiego. Porządek obrad przewidywał m.in.: informację na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w powiecie
poznańskim za rok 2017, rozstrzygnięcie konkursu na Komisariat Roku 2017
oraz 2 uchwały dotyczące Gminy Mosina. UCHWAŁY:
1. 6 lipca 2017 r. Gmina Mosina zawarła porozumienie z powiatem poznańskim
w sprawie powierzenia zlecenia dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej
na przecięciu się ul. Poznańskiej i Żurawinowej - droga 2460P w miejscowości
Czapury. 28 lutego 2018 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę z zakresie dotyczącym
budowy sygnalizacji świetlnej. Powierzenie zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy z Zarządem Powiatu, który
określi sposób finansowania. Koszt całkowity zadania wynosi 199 793,54 zł.
Środki powiatu to 50/% , lecz nie więcej niż 95 000,00 zł.
2. Dotyczy ul. Mostowej w Mosinie – droga 2463P w zakresie wykonania
dwóch zatok autobusowych przy ul. Łaziennej i Kanałowej. Powierzenie wykonania zadania nastąpi w okresie do 31 grudnia 2018 r., podobnie jak przypadku ul. Poznańskiej w Czapurach. Umowa z Zarządem Powiatu określi sposób
finansowania. Koszt całkowity zadania opiewa na kwotę 189 427,79 zł, w tym
finansowanie powiatu nie więcej niż 90 000,00 zł. W ramach tego zadania
planowane jest wybudowanie zatok postojowych dla każdego kierunku ruchu.
W części dotyczącej sprawozdania ze stanu porządku i bezpieczeństwa w powiecie, została wyróżniona Gmina Mosina. Komisariat Policji kierowany przez
komendanta podkomisarza Marcina Wosia, w konkursie na Komisariat Roku
2017 zajął II miejsce wśród 14 Komisariatów Policji, bez Dopiewa. Komisja
oceniała wyniki działania komisariatów w 20 kategoriach, przyznając punkty od
14 za I m. do 1 za XIV m. Mosiński komisariat znalazł się pięć razy na „pudle”,
zajmując 3 razy III m. i 2 razy II m. Nagrodą za uzyskany wynik jest 10 tys. zł
z przeznaczeniem na poprawę warunków pracy komisariatu. I m. zdobył Komisariat Policji w Kostrzynie Wlkp., a III m. komisariat w Suchym Lesie.
Wśród najbardziej aktywnych pod względem zadysponowania do wykonywania zadań gaśniczo-obronnych znalazła się OSP w Pecnej, kierowana przez
Prezesa Zdzisława Gierka i Naczelnika Karola Pietruszewskiego. Strażacy tej
jednostki zostali sklasyfikowani na III miejscu.
Gratuluję sukcesu. 

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu
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Rekrutacja do klas I - teraz również online
Szanowni Państwo,
Jeżeli Wasze dziecko w tym roku kończy 7 lat,
zaczyna się dla niego kolejny etap w życiu – szkoła. 19 marca w naszej gminie rozpoczynamy rekrutację elektroniczną do szkół. Rodzice dzieci
urodzonych w 2011 roku zobowiązani są zapisać
dziecko do szkoły. Do klasy I mogą być również
przyjęte, na wniosek rodziców 6-latki pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły
przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym,
do której szkoły powinno chodzić dziecko, decyduje miejsce jego zamieszkania.
Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte, wtedy gdy
szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wykaz obwodów szkół Gminy Mosina
znaleźć można na stronie mosina.pl-> Dla Mieszkańca->Oświata.
Przed zapisaniem dziecka do klasy I warto pójść na spotkanie informacyjne
do naszych szkół. Poznacie Państwo wtedy warunki lokalowe, w jakich szkoła
działa oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Od roku 2018 rozpoczynamy rekrutację elektroniczną. Przyjęte rozwiązanie
pozwoli uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc
w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewni całkowite
bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych. Zapisy do klas
I będą trwały od 19 marca do 4 kwietnia do godz. 13:00. W tym roku nabór ten
będzie się odbywał poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby, które nie
mają dostępu do komputerów z Internetem, mogą skorzystać z Gminnego Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) lub wypełnić wniosek na drukach
pobranych ze szkoły. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu
rekrutacyjnego, wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu, należy
złożyć wraz z załącznikami tylko w szkole obwodowej lub tej, którą wskazano
jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej niż obwodowa szkoły. Wnioski wypełnia się, korzystając ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/
mosina Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet
oraz oferta edukacyjna szkół.
W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka
zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I. Kandydaci,
którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej
przyjęci, gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji
dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:
· rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
· wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt;
· kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się
w obwodzie tej szkoły – 1 punkt;
· rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina – 2 punkty;
· miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa
wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 1 punkt.

m.in. w sprawie nierównego traktowania
gmin, niebędących członkami Związku
Międzygminnego Selekt przy ustalaniu
cen na odbiór odpadów przez RIPOK
w Piotrowie Pierwszym,
• udział w spotkaniu w Aquanet S.A.
w sprawie „Analizy sposobu przetransportowania ścieków ze wsi Żabinko do
systemu kanalizacyjnego na terenie Mosiny” - omówienie możliwości wspólnej
realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy drogi powiatowej wraz z budową
ścieżki rowerowej i budową rurociągu
tłocznego. W spotkaniu obok przedstawicieli UM Mosina uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego,
• z młodymi mieszkańcami Gminy
Mosina w sprawie skatepark-u – udział
w spotkaniu zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha,
• z przedstawicielami Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
m. in. w sprawie realizacji przebudowy
magistrali wodociągowej oraz przebudowy ul. Sowinieckiej,
• z Dyrektorem Stora Enso Poland S.A.,
Zakład w Mosinie Krzysztofem Żerańskim w sprawie problemów związanych
z odprowadzeniem wód opadowych
z terenu obecnego oraz przyszłego Zakładu Stora Enso w Mosinie,
• z przedstawicielem Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach oraz Radną Małgorzatą Rajkowską ws. lokalizacji przepompowni ścieków komunalnych na terenie
szkoły, z udziałem przedstawicieli firmy
Aquanet S.A, firmy projektowej BBF Sp.
z o.o.,
• z przedstawicielami Polskich Sieci
Energetycznch poświęconemu realizacji
zadań PSE na terenie Gminy Mosina.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą
mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły, do których chcieliby, aby dziecko zostało
przyjęte. 9 kwietnia do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I. Do 16 kwietnia rodzice potwierdzają w szkole, że chcą,
aby od 1 września 2018 dziecko było uczniem kl. I szkoły, na której liście jest
zapisane. 20 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów
przyjętych od 1 września do klas I. 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie

INFORMACJE Z URZĘDU

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
opracowała Joanna Nowaczyk. 
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
luty

Rada Miejska w Mosinie obradowała
na dwóch sesjach 21 i 28 lutego. Odbyła
także 6 posiedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej
na wniosek 6 radnych Rady Miejskiej
w Mosinie, która odbyła się 21 lutego,
radni podjęli jednogłośnie jedną uchwałę w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4102.12.2018.17 z dnia 25
stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy
25 Stycznia położonej w miejscowości
Mosina nazwy Niepodległości(str. 6).
Na planowej sesji 28 lutego sesji radni
podjęli 14 uchwał: w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz
zatrudniających dziennych opiekunów
na terenie gminy Mosina; w sprawie
planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat
3; w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Kolejnymi uchwałami
radni udzielili pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na realizację:
zadania na drodze powiatowej nr 2465P
w miejscowości Nowinki oraz zadania
na drodze powiatowej nr 2463P od Mosiny do granicy Gminy Mosina. Dwoma
kolejnymi uchwałami radni zdecydowali
o przyjęciu od powiatu poznańskiego
zadań z zakresu zarządzania publiczną
drogą powiatową: nr 2460P w Czapurach oraz nr 2463P w Mosinie. Radni
zmienili także uchwałę budżetową na
rok 2018 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mosina na lata 2018-2022. Pozostałe
uchwały dotyczyły rozpatrzenia skarg
jednego z mieszkańców.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie In-
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formacji Publicznej w zakładce Prawo,
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109
541. Na stronie www.mosina.esesja.pl
można śledzić nadchodzące posiedzenia
komisji oraz sesje, wraz z załączonymi
dokumentami (projekty uchwał, inne
załączniki) oraz wynikami głosowań
w poszczególnych punktach obrad danej sesji. 

Terminarz
posiedzeń
Rady w miesiącu
wrześniu
13 marca, godz. 17.00 – Komisja
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Tematy tego posiedzenia to: sprawozdanie z działalności jednostek OSP;
opiniowanie projektów uchwał; sprawy
bieżące. Będzie to posiedzenie wyjazdowe – OSP Radzewice.

14 marca, godz. 17.30 – Komisja
Rewizyjna
Tematy tego posiedzenia to: kontrola
wydatków związanych z wydawnictwem
„Informator Mosiński” oraz stroną internetową www.mosina.pl w roku 2016
i 2017; sprawy bieżące.

15 marca, godz. 17.30 – Komisja
Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej
Tematy tego posiedzenia to: Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz inne wydarzenia związanie z obchodami 100.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 170. rocznicy proklamacji
Rzeczypospolitej Mosińskiej.

19 marca, godz. 17.30 – Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu
Tematy tego posiedzenia to: inwestycje
oświatowej i sportowe; wizytacja budynku szkoły w Dymaczewie Starym.
Posiedzenie wyjazdowe w świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym.

Przeciwdziałania Narkomanii w roku
2018; rodzina zastępcza, działalność pogotowia opiekuńczego na rzecz dzieci
z Gminy Mosina; opiniowanie projektów
uchwał; sprawy bieżące.

21 marca, godz. 17.30 – Komisja
Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego
Tematy tego posiedzenia to: harmonogram utwardzenia dróg gminnych;
stopień zaawansowania inwestycji realizowanych w 2018 r.; sprawy bieżące.

22 marca, godz. 17.30 – Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: informacje
na temat studium dla Gminy Mosina;
zaproszenie firm, które opracowują plany miejscowe na terenie gminy Mosina,
aby uzyskać wyczerpujące informacje
dlaczego są takie opóźnienia w procesie
pracy nad planami miejscowymi; informacje nad trybem rozliczeń firm, które
dopuściły się tych opóźnień; podanie
pełnych i wyczerpujących informacji,
kiedy poszczególne plany miejscowe
zostaną zakończone i jakie kwoty są
przeznaczone na ich realizację; sprawy
bieżące. Jeśli do czasu posiedzenia nie
zostaną dostarczone stosowne dokumenty związane ze studium, posiedzenie zostanie przesunięte na kwiecień.

26 marca, godz. 17.00 – Komisja
Budżetu i Finansów oraz Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tematy tego posiedzenia to: gospodarka
odpadami i stan rozliczeń z mieszkańcami; sprawy bieżące.

28 marca (środa), godz. 16.00
– sesja Rady Miejskiej w Mosinie
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla mieszkańców i każdy może
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Podane wyżej terminy
mogą ulec zmianie. Bieżące informacje
dotyczące posiedzeń, zamieszczane są
na stronie www.mosina.pl w zakładce
Aktualności. Można je również uzyskać
w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541. 

20 marca, godz. 17.30 – Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Tematy tego posiedzenia to: Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Program

Oprac. Monika Kujawska

RADA MIEJSKA

mosina.pl

Uchwała
w sprawie skargi
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Mosinie w dniu 21 lutego, zwołanej na
wniosek 6 radnych, podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody
Wielkopolskiego KN-I.4102.12.2018.17
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
nadania ulicy 25 Stycznia położonej
w miejscowości Mosina nazwy Niepodległości. Tym samym Rada Miejska
w Mosinie upoważniła Burmistrza Gminy Mosina do wniesienia skargi na to
zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego -> s. 6. Zmiana nazwy
ul. 25 Stycznia. Z treścią wniosku grupy
radnych można zapoznać się na stronie
www.mosina.esesja.pl -> Sesja nr LXIII
w dniu 21 lutego 2018-> Otwarcie sesji.
Uchwała dostępna jest na stronie www.
mosina.esesja.pl -> Rejestr uchwał -> Sesja nr LXIII w dniu 21 lutego 2018. 
M. Kujawska
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Na tym posiedzeniu rozmawiano także
o możliwości budowy mariny w Radzewicach. Radni dowiedzieli się, że zaopiniowanie przez RZGW dobrego miejsca na takie
przedsięwzięcie, ułatwi zaproponowanie
przez Gminę kilku potencjalnych lokalizacji. Komisja przyjęła w tej sprawie wniosek
skierowany do burmistrza o wskazanie
takich lokalizacji. Przy okazji omawiania
problemów wodnych, Sołtys Sołectwa Radzewice Aleksandra Kołutkiewicz zwróciła
uwagę na problem podmywania gruntu
w Radzewicach przez rzeczkę Święconkę. W tej sprawie członkowie komisji
skierowali wniosek do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o sprawdzenie, czy w związku ze zgłoszony
przez panią sołtys problemem, mogą mieć
miejsce jakieś zagrożenia. 

Oprac. JN

Kapituła
czeka na wnioski

Rzeka na komisji
Na swoim lutowym posiedzeniu, Komisja
Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmowała się sprawą zagospodarowania rzeki
Warty oraz Kanału Mosińskiego. Gościem
komisji była przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Kierownik Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej
Warty w Poznaniu Jagoda Andrzejewska,
która zaprezentowała radnym aktualną
politykę w kwestii oczyszczania i pogłębiania Warty. Komisja dowiedziała się, że
obecnie odchodzi się od pogłębiania rzek
na rzecz zagospodarowania ich w sposób
naturalny. Na rzece Warcie poprawia się
głębokości tranzytowe niezbędne do szlaku
wodnego, są też prowadzone prace związane z utrzymaniem zabudowy regularnej
np. w Wiórku, gdzie głębokość naturalne
zwiększyła się o 2 – 3 metrów. Przedstawicielka RZGW w Poznaniu poinformowała
także komisję, że wpłynął do niej wniosek
o oczyszczenie mocno zaśmieconego Kanału Mosińskiego. Uzyskała zapewnienie
burmistrza Jerzego Rysia, że w ramach
wsparcia działania Zarządu Zlewni, wybrane z Kanału śmieci odbierze Gmina.
Z kolei Andrzej Kaleniewicz z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
przybliżył temat Wielkiej Pętli Wielkopolski, która przechodzi przez Gminę Mosina.

RADA MIEJSKA

sca urodzenia i zamieszkania. Medal jest
wyrazem uznania i moralnego zadośćuczynienia dla tych, którzy nie szczędząc sił,
czasu, walcząc z różnymi przeciwnościami
starali się, aby nasze miasto żyło i rozwijało się. Pierwszymi laureatami zostali
w 1999 roku Jakub Krauthofer-Krotowski,
Edward Raczyński i Kazimierz Maciejewski. Przyznano dotąd 54 medale naukowcom, lekarzom, księżom, samorządowcom,
żołnierzom, artystom, przedsiębiorcom
i działaczom społecznym. Apelujemy do
wszelkich organizacji, a także grup mieszkańców, rodzin i osób prywatnych, by zastanowiły się, kogo z naszego otoczenia
należałoby wyróżnić w bieżącym roku.
Procedura przyznawania medalu
Do soboty 31 marca 2018 roku należy
złożyć w Biurze Rady Miejskiej (osobiście
lub korespondencyjnie) pisemny wniosek
charakteryzujący kandydata. Zgodnie
z regulaminem, kandydatem może być osoba zgłaszana po raz pierwszy, jak i taka,
która w poprzednich latach z różnych
powodów nie uzyskała akceptacji Kapituły.
Pięcioosobowa Kapituła Medalu powołana przez Radę Miejską na ośmioletnią
kadencję, zbierze się w pierwszych dniach
kwietnia 2018 roku w celu zapoznania
się z wnioskami. Wszystkie kandydatury
będą omawiane i następnie głosowane.
Regulamin zobowiązuje Kapitułę do tajnego głosowania i rekomendowania Radzie
Miejskiej tylko tych kandydatów, którzy
otrzymali akceptację wszystkich głosujących. Na kwietniowej sesji Rada Miejska
podejmie uchwałę przyznającą medale. 
					
Krzysztof Lipiak Dziekan Kapituły

Tu warto
zajrzeć:
www.mosina.esesja.pl
Znajdziesz tutaj:

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w maju
2018 roku zostaną wręczone już po raz
dwudziesty Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które
w sposób szczególny pozytywnie przysłużyły się naszemu miastu i gminie,
promując je swoją osobowością, wiedzą,
działalnością, pracą, niezależnie od miej-

- informacje na temat nadchodzących posiedzeń komisji stałych
i doraźnych oraz sesji Rady Miejskiej
w Mosinie wraz z załącznikami
w postaci projektów uchwał i innych
dokumentów,
- rejestr podjętych uchwał,
- informacje o przebiegu sesji (wyniki głosowań, czas trwania każdego
z punktów porządku obrad). 
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Mosina na Tour Salon 2018
W lutym na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła
się 29. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON. Na wspólnym stoisku Powiatu Poznańskiego, Metropolii Poznań i Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej swoją ofertę turystyczną prezentowała także
Gmina Mosina.
Targi są miejscem spotkań biznesowych, źródłem nowych
ofert oraz platformą komunikacji i wymiany doświadczeń dla
profesjonalistów. Klienci biznesowi kompletują tu również
od A do Z oferty wyjazdów turystycznych, motywacyjnych,
integracyjnych, czy tzw. ,,Zielonych Szkół”. Z drugiej strony,
turyści odwiedzający Tour Salon znaleźć mogą tutaj inspiracje do wyjazdów, mogą spotkać podróżników i podzielić się
swoimi przeżyciami z dalekich lub bliskich wypraw.

W tym roku podczas Tour Salon swoją premierę miały trzy
nowe przewodniki „Powiat Poznański Kulturalnie”, „Powiat
Poznański Smakowicie” oraz „Powiat Poznański Aktywnie”.
W tym samym czasie odbywały się także Targi Rybomania,
Targi Myślistwa Knieje oraz Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych Boatex tworząc blok Targów Czterech Pasji.
Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,Fot. M. Chmielewska

„770 lat Rogalinka i 465 lat Jego Parafii”
Mosińska Biblioteka Publiczna
informuje, że jest w posiadaniu
niezwykłej książki pod ww. tytułem, autorstwa Bogdana Anioły
we współpracy z Reginą Zajączek.
Na 874 stronach znajdziecie
Państwo bogactwo unikatowych fotografii z codziennego
życia mieszkańców Rogalinka
i sąsiednich wsi. Niewątpliwie
zainteresuje Państwa również
treść publikacji. Dla przybliżenia
tematyki przytaczamy spis treści: Prapoczątki naszej wsi. Cóż

cenniejszego nad wspomnienia i opowieści. Kościół i jego
dzieje. Czas wojen i rodzinnych tragedii. Od narodzin,
czyli chrzciny i komunie. Podwaliny poza domem – szkoła.
Coś dla ducha – koło śpiewu. Chleb powszedni – praca
mieszkańców. Dożynki – „Plon niesiemy plon”. Nic weselszego od wesela. Trzeba miłości, aby były jubileusze.
Nasi niezapomniani mieszkańcy. Niezapomniane zagrody,
podwórka i okolica. Ocalmy od niepamięci – archiwalia.
Oni żyją wśród nas – pokolenia z Rogalinka.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki! Z cennego albumu
skorzystać można jedynie na miejscu w siedzibie Mosińskiej Biblioteki oraz w Filii w Rogalinku. 
Krystyna Przynoga, Dorota Konik
Mosińska Biblioteka Publiczna

Osiedle nr 6 „Za Moreną”
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla: Irena
Rybarczyk.

Zarząd Osiedla: Irena Rybarczyk,
Małgorzata Białas, Maria Gwarek,
Dominik Michalak, Wojciech Paluszkiewicz, Anna Tomaszewska, Dariusz Węclewski.

Spacerową, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ul.
Mostowej do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego,
Wiejską, Władysława Reymonta.
Kontakt: tel. 792 215 792 (Przewodnicząca Zarządu Osiedla),
e-mail: osiedle6mosina@interia.pl.
Fb: Osiedle za Moreną Mosina - Budzyń, Pożegowo, https://
mojeosiedle6.blogspot.com/. 

Liczba mieszkańców: 1 911 (30.06.2017)
Obejmuje ulice: Aleksandra Fredry, Budzyńską, Fiedlera,
Henryka Łaska, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa
Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego
do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul.
Budzyńskiej), Krótką, Mickiewicza, Niepodległości (dawniej – 25 Stycznia), Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowską, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Skrzynecką,
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Twórzmy koalicję antysmogową
Złej jakości powietrza w Polsce nie można bagatelizować, bo ma
ona wpływ na zdrowie i życie obecnych i przyszłych pokoleń.
Wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym
zdrowiem. Z prośbą o poinformowanie społeczeństwa o problemie smogu zwrócił się do redakcji m.in. młody mieszkaniec
naszej gminy, jeden z posłów Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zmiana świadomości społeczeństwa w tym
zakresie, jest podstawowym warunkiem poprawy sytuacji, bo
jakość powietrza, którym oddychamy zależy w dużym stopniu
od nas samych.
W walce ze smogiem, oprócz działań podejmowanych przez
samorząd, takich jak edukacja społeczna, kontrole nieruchomości
w zakresie gospodarowania odpadami, czy spalania odpadów,
wymiana pieców i termomodernizacja w budynkach użyteczności
publicznej, przystąpienie do niskoemisyjnego przedsięwzięcia
w zakresie transportu miejskiego, a także innych przedsięwzięć,
które zostaną jeszcze podjęte, zasadniczą i najważniejszą oręż
stanowią działania samych mieszkańców.
Przede wszystkim musimy być świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą spalanie śmieci w domowych piecach – prowadzi
do zanieczyszczenia powietrza. Działanie takie jest zabronione
przez prawo! O zakazie spalania śmieci i zgubnych skutkach
takiego procederu pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Informatora Mosińskiego”. Informacje o prowadzonej od ubiegłego roku
kampanii „Nie pal śmieci – nie truj sąsiadów”, znajdują się na
stronie www.mosina.pl w zakładce Dla Mieszkańca->Ochrona
Środowiska->Smog
Ponadto walcząc ze smogiem, poza przestrzeganiem prawa,
wszyscy możemy znacząco wpłynąć na zmniejszenie emisji do
atmosfery. W tej sprawie napisała do nas jedna z mieszkanek, pani
Mariola Marecka Chudak, zwracając się ze społecznym apelem:
„TWÓRZMY KOALICJĘ ANTYSMOGOWĄ, NIE WYDAJĄC
ANI ZŁOTÓWKI”!. Mieszkanka prezentuje stosowaną przez siebie
od kilku lat metodę bezdymnego rozpalania w piecu od góry.

O metodzie bezdymnego rozpalania od góry

Mieszkałam 36 lat w bloku nic nie wiedząc o paleniu w piecach
do czasu, gdy w połowie lat 90. kupiłam stary dom z piecem.
Przed sezonem grzewczym zadzwoniłam do jego producenta
(adres z tabliczki znamionowej) i on nauczył on mnie przez telefon, jak rozpalać w piecu metodą od góry. Zalecił także wezwać
kominiarza, który oczyścił komin z sadzy oraz sprowadził na
moją prośbę stan techniczny pieca i jego połączenie z kominem.
Nieszczelność pieca lub łączenia z kominem, to najbanalniejsza
przyczyna od której piec kiepsko działa. Rozpalanie – załadowany do pieca cały węglowy wsad rozpalałam od góry tradycyjnie drewnianymi szczapami i kulkami papieru zostawiając
dolne drzwiczki lekko otwarte, by wywołać ciąg powietrza.
W kotłowni miałam rozszczelnione okno (powietrze i wentylacja,
to podstawa dobrego palenia i bezpieczeństwa domowników).
Powietrze przedostawało się spod rusztu ku górze. Żar pomału
schodził ku dołowi (z równą łatwością, jak w paleniu od dołu
wędrował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego
jeszcze opału przechodząc przez żar, ulegał praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina leciały (niemal) przezroczyste spaliny,
a ze spalenia dymu powstawało więcej ciepła. Po pewnym czasie,
gdy węgiel od góry dobrze się rozżarzył przymykałam drzwiczki dolne, zostawiając szczeliny wentylacyjne w drzwiczkach
w pozycji otwartej. Gdybym nie miała szczelin w drzwiczkach
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należałoby zmniejszyć dopływ powietrza od dołu, pozostawiając uchylone drzwiczki na 1–2 mm (zabezpieczone przed
zatrzaśnięciem) oraz zamykałam dopływ powietrza przez górne
drzwiczki. Piec rozpalałam raz dziennie, nie wymagał żadnego
dokładania, ani pilnowania.
Paliłam w piecu metodą „od góry” osiem lat. Cztery lata, gdy
dom nie był ocieplony i cztery po termomodernizacji. Różnica kolosalna! Po ociepleniu spalałam jeszcze mniej węgla, a co
najważniejsze nie kopciłam dopalając spaliny. Dym jest częścią
paliwa i przy odpowiedniej obsłudze dowolnego kotła lub pieca zostaje w większości spalony. Dopalając dym jednocześnie
obniża się emisję zanieczyszczeń o 80% i podnosi sprawność
urządzenia grzewczego, co oznacza niższe koszty ogrzewania.
Dym powinien się spalać, bo to bardzo kaloryczna część paliwa. Wyrzucanie go kominem podczas stosowania tradycyjnego
rozpalania od dołu powoduje kopcenie i niepotrzebne straty
ciepła. Paląc tym sposobem zima będzie cieplejsza, tańsza i nie
będzie już cuchnąć.
Rozpalanie od góry jest znane za granicą jako prawidłowa
technika palenia, polecane i promowane m. in. przez renomowanych europejskich producentów kominków, w Szwajcarii
w kampanii edukacyjnej prowadzonej przez związek kantonów, w RPA w ogólnokrajowej kampanii, w Austrii w kampanii
współtworzonej przez Ministerstwo Środowiska, w Niemczech
w publikacjach Ministerstwa Środowiska, a także w publikacji
instytutu Technologie und Förderzentrum, w Europie w ramach
niemiecko-duńskiej kampanii Clean Heat. W Polsce stale przybywa producentów kotłów, którzy zalecają ten sposób palenia
w instrukcjach obsługi swoich wyrobów pracujących na naturalnym ciągu. Palenie od góry popiera także Krajowa Izba
Kominiarzy. Ministerstwo Środowiska w poradniku „Czyste
ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych” w wydanym
w październiku 2017 r. po raz pierwszy oficjalnie zaleciło rozpalanie od góry.
Pierwszym krokiem w walce ze smogiem i ubóstwem energetycznym powinno być informowanie społeczeństwa, jak
poprawnie spalać węgiel i drewno. Poprawne spalanie węgla
i drewna pozwala uniknąć najuciążliwszego zadymienia. Dym
jest częścią paliwa i przy odpowiedniej obsłudze dowolnego kotła
lub pieca zostaje w większości spalony. Dopalając dym jednocześnie obniża się emisję zanieczyszczeń i podnosi sprawność
rządzenia grzewczego, co oznacza niższe koszty ogrzewania.
Mariola Marecka Chudak
Informacja o metodzie rozpalania od góry znajduje się na stronie
Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl-> Aktualności-> Poradnik „Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych”.
Rozpalanie od góry — instrukcję krok po kroku można znaleźć
m.in. na stronie” czysteogrzewanie.pl(fot.)-> Jak palić w piecu. 
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Szansa na gaz dla kolejnych wsi
Pojawia się realna szansa na zgazyfikowanie kolejnych wsi:
Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca. Przypominamy, że trwają prace nad gazyfikacją
Drużyny, Nowinek i Pecnej.
W związku z pytaniami mieszkańców Gmina Mosina zwróciła się do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o zainicjowanie działań zmierzających do budowy sieci gazowej,
w tym o określenie warunków, jakie powinny być spełnione,
aby można było ubiegać się o budowę sieci gazowej.
Spółka wykonała już koncepcję doprowadzenia sieci gazowej
do Dymaczewa Starego, z której wynika, że planowana inwestycja spełnia kryteria opłacalności i została wprowadzona
do Planu Inwestycyjnego PSG na lata 2018-2020. Podejmuje
również czynności zmierzające do oceny potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe w pozostałych miejscowościach.
Gmina współdziałając z Polską Spółką Gazownictwa sp.
z o.o. zwróciła się do sołtysów o dokonanie wykazu instytucji, obiektów usługowych i przemysłowych przewidzianych

1 procent dla naszych organizacji
Marzec to czas, kiedy jako podatnicy stoimy przed dylematem na jaki cel przekazać 1% naszego podatku. Wybór
niby prosty, ponieważ dobrze przeprowadzone kampanie,
specjalnie przygotowane programy rozliczające PIT-y i temu
podobne instrumenty, same niejednokrotnie podpowiadają
nam rozwiązanie. Jak co roku jesteśmy bombardowani informacjami pochodzącymi z wielu różnorodnych źródeł.
Najsilniejsze są w tym media, szczególnie komercyjne, promujące własne duże fundacje. Wbrew temu wszystkiemu
mamy jednak wybór!
Jako mieszkańcy Gminy Mosina powinniśmy wiedzieć, że
w naszym środowisku również są organizacje, które posiadają
status OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego.
Nazwa jest niedoprecyzowana i często mylona, ponieważ tak
na prawdę wszystkie organizacje (fundacje, stowarzyszenia)
są organizacjami pożytku publicznego, gdyż działają w tej
przestrzeni na podstawie ustawy o pożytku i stosownych
zapisów w statutach.
Każda z tych organizacji ma prawo udokumentować 2-letnią
działalność i wystąpić do KRS o status OPP, który uprawni ją do zbierania wpłat z 1%, zwolnień podatkowych, ale
zwiąże też z dodatkowymi obowiązkami szczególnie sprawozdawczymi. Taką organizację łatwo można odnaleźć
w bazie danych OPP oraz sprawdzić upublicznione sprawozdania (na stronach MRPIPS). Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna
Baranówko, taki status otrzymało w 2014 roku.
Niewiele osób jednak wie, że 1% można przekazać nie
tylko dla potrzebujących. Dzięki niemu mamy także szansę
na polepszenie jakości życia naszych dzieci, młodzieży, osób
starszych mieszkających w okolicy lub pośrednio nawet nas
samych. Świadomie wybierając organizację OPP poprzez
konkretny numer KRS i cel, który realizuje np. kulturalny,
sportowy, edukacyjny, obywatelski, hipoterapię sprawimy,
że zadzieją się warsztaty, plenery, wydarzenia kulturalne,
działania prozdrowotne, sportowe, edukacyjne, szkolne,
obywatelskie itp. Dla przykładu, nasza organizacja obecnie
opiekuje się 6 osobami chorymi w tym 5 dzieci, 2 Instytucjami
w tym Szkołą Podstawową „ Pod Lipami” w Krosinku,
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do ewentualnego zasilania gazem. Zaproponowała również
rozważenie możliwości zorganizowania zebrania i złożenia w sposób grupowy wniosków od mieszkańców z ww.
miejscowości. Taki system złożenia wniosków przeprowadziła Rada Sołecka i Sołtys wsi Pecna, Drużyny i Nowinek
z udziałem Burmistrza oraz Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy. Wierzymy w zaangażowanie sołtysów i rad sołeckich,
aby dotrzeć do wszystkich mieszkańców miejscowości. Spółka
rozpocznie inwestycję w danej miejscowości po spełnieniu
kryterium opłacalności.
Podejmujemy działania, aby jak największa liczba mieszkańców Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic
i Bolesławca miała możliwość podłączenia do sieci gazowej.
W taki sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia smogu
w naszej gminie. 
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

artystami malarzami pejzażystami przestrzeni, młodzieżą i dziećmi
z okolic i Gminy Mosina.
Z 1% oprócz działań charytatywnych,
leczenia osób chorych opłaciliśmy między innymi część elementu pod plac
zabaw, dofinansowaliśmy warsztaty „ Przystań wyobraźni”,
”Lato w teatrze”, Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej, wystawę malarstwa itd. Nie odbyłoby się to bez
wsparcia społeczności, mieszkańców Mosiny za co serdecznie dziękujemy!
W Mosinie jest tylko 6 organizacji posiadających bezpośrednio status OPP .
Są to:








Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
im. Św. Antoniego
KRS 0000104365
Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
KRS 0000208517
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
KRS 0000247520
Fundacja Rodziny Rozenblat
KRS 0000257037
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
KRS 0000290988
Grupa Inicjatywna Baranówko
KRS 0000403054. 

Dorota Lisiak
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
stowarzyszenie_gib@tlen.pl, www.gib.org.pl
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Mosiński Ośrodek Kultury dla Seniorów
W Mosińskim Ośrodku Kultury odbywają się bezpłatne zajęcia dla seniorów, w ramach których można
ciekawie spędzić czas, a także rozwinąć swoje umiejętności i talenty.



Pracownia plastyczna – zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00, a także w każdą środę
w godz. 9.00 – 12.00, sala plastyczna (49), I piętro.
Na zajęciach w pracowni plastycznej seniorzy mogą realizować swoje plastyczne pasje w dziedzinie malarstwa
i rysunku. Program zajęć dostosowany jest do zapotrzebowania uczestników w zakresie rysunkowo-malarskim. Jednym
z efektów działalności pracowni, była wystawa prac, które
powstały w ramach oferowanych zajęć – malarskich kopii
wielkich mistrzów.



Kursy Rękodzieła Artystycznego – zajęcia odbywają się
w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00, sala plastyczna
(49), I piętro.
W czasie dwu- i trzytygodniowych, następujących po sobie
kursów, realizowane są działania z różnorodnej tematyki.
Uczestnicy nabywają umiejętności florystycznych, wykonywania biżuterii artystycznej, dekupażu, toreb z filcu, metaloplastyki czy okolicznościowych kompozycji świątecznych.
Każdy znajdzie dla siebie ciekawy kurs, na którym będzie mógł
pod fachowym okiem nauczyć się artystycznego rękodzieła.



Historia Sztuki i konteksty kulturowe gr. 1 – zajęcia
odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.00 – 17.30,
011 – 04 – sala plastyczna(49), tel.
Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie
historii sztuki. Grupa pierwsza poznaje wiedzę na temat
sztuki średniowiecznej.



Zajęcia komputerowe połączone z warsztatami
fotograficznymi – zajęcia odbywają w każdą środę
w godz. 18.00 – 20.00, sala reprezentacyjna, I piętro.
Podczas plenerów fotograficznych uczestnicy zgłębiają
tajniki profesjonalnego fotografowania. Następnie uczą się
komputerowej obróbki zdjęć, czy wykorzystywania fotografii
do publikacji internetowych.



Gimnastyka dla seniorów – zajęcia odbywają się
w każdy wtorek w godz. 12.45 – 13.30, sala reprezentacyjna, I piętro.
Gimnastyka dla seniorów to zajęcia ruchowe przeznaczone
dla osób starszych. Jedynym warunkiem udziału w gimnastyce jest własna karimata i dobry nastrój!



Informatyka dla seniorów – zajęcia odbywają się
w każdy wtorek w godz. 16.00 – 19.00, w Gminnym
Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3 (zapisy MOK).
Pięciotygodniowe kursy obejmują podstawowe umiejętności
za zakresu obsługi komputera, a także korzystania z internetu.



Literatura Muzyczna – zajęcia odbywają się w każdą
środę w godz. 17.00 – 19.00, pokój 03 (podziemie).
Uczestnicy zajęć zapoznają się z utworami muzycznymi
– słuchając i rozpoznając ich znane motywy. 

KULTURA
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marzec 2018
podobnie w tej
katolickiej szkole
spotkała się z Sodalicją Mariańską, której duchowi była wierna
przez całe życie.
Jej marzeniem
była praca wśród
dzieci. Do zawodu nauczyciela
przygotowywała
się w poznańskim
Pa ńst wow y m
Pedagogium, ale
edukację w tej
dwuletniej szkole pomaturalnej
przerwał wybuch wojny. Mimo to, już
na początku 1940 r. z grupą mosińskich
nauczycieli podjęła działalność w ramach
tajnych kompletów i uczyła języka polskiego. Była również w pierwszym po wojnie
gronie pedagogicznym, które rozpoczęło
zajęcia w marcu 1945 r . w szkole przy
ul. Kościelnej. „Moją wychowawczynią
była pani Bogumiła Mayerówna. To ona
nauczyła mnie kochać książki i język ojczysty. Przyniosła na lekcję „W pustyni
i w puszczy” – i przeczytała kawałek.
Czytaliśmy tę książkę wszyscy na wyścigi,
a potem następne. Ona i jej książki (...), zostały moimi przyjaciółmi.” – wspominała
Bożena Jakś. Jej towarzyszenie uczniom nie
zamykało się jedynie w murach szkolnych.
Inna uczennica, Janina Weider, opowiadała o nauczycielce: „Organizowała też
wycieczki. Była wychowawczynią klasy,
do której chodziła moja siostra Bożena.
Pamiętam, że uczestniczyłam w jednej
takiej niedzielnej wycieczce nad jezioro
Góreckie. Wówczas z uwagą słuchaliśmy
o staraniach, jakie czynione są o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.” Gromadziła również dziewczynki
i chłopców w kółku tanecznym. „Była
entuzjastką przedstawień scenicznych,
do organizacji, których pani Basia potrafiła zachęcić dwie swoje siostry Krystynę i Ziutę – głównie do projektowania
i wykonywania strojów.”. „Występowaliśmy nie tylko na akademiach szkolnych.
W sali pana Noskiewicza (późniejsze
kino „Wrzos”), była scena. Przyjeżdżał
tam Strugarek z gwarą poznańską i inni
artyści, a my prezentowaliśmy kujawiaka,
walca. Wyjeżdżaliśmy z występami np. do
Domu Żołnierza do Poznania.” – relacjonuje Aleksandra Żmuda. Przygotowywała
z dziećmi różne uroczystości np. z okazji
Dnia Matki - „na scenie przedstawiamy
nasz program: chór, deklamacje, menuet

Nasza Wychowawczyni
W roku 2018 świętujemy historyczny jubileusz 170-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to okoliczność sprzyjająca przypomnieniu osoby, której życie na trwałe
wpisało się w serca wielu jej mieszkańców.
100 lat temu, 28 marca, urodziła się Bogumiła Barbara Mayer – córka, siostra,
humanistka z pasją, ukochana wychowawczyni, oddany społecznik, prawy człowiek
broniący wartości. Jej krótkie życie wypełnione było pracą dla Mosinian. Była
wychowanka, pani Aleksandra Żmuda
z d. Wiatr, zachowała wiele zdjęć i ciepłych
wspomnień o swojej Pani. Wielokrotnie
spotykała się również z siostrą pani Barbary (tym imieniem zwracali się bliscy i koledzy), Krystyną, która przekazała jej różne
pamiątki. Stała się „skarbnicą wiedzy”
o p. Mayerównie i zechciała opowiedzieć
o niej nauczycielom i uczniom w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 2. Dała impuls do
pisemnego przypomnienia postaci – serdecznie zapamiętanej wychowawczyni.
Bogumiła Barbara była najstarszą z trzech
córek Józefa i Melanii z d. Stern. „Mamusia
nie pracowała zawodowo, ale pochłaniała
ją troska o nas i o dom”- z wielką estymą,
jako już sędziwa pani, wyrażała się Krystyna Mayer (zm. 2012 r.). Służba innym była
także wzorem przekazanym przez ojca.
W 1902 r. był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej, a później jej Prezesem i Komendantem. Od 1920 r. piastował
urząd burmistrza Mosiny. W domu Barbara nauczyła się szacunku do drugiego
człowieka, miłości do Boga i Ojczyzny
oraz dostrzegania piękna przyrody. Pani
Krystyna wspominała rodzinne niedzielne
wycieczki do lasu, a szczególnie nad wodę,
bo ojciec był miłośnikiem wędkowania.
Państwo Mayer zapisali córkę do Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im.
Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu,
gdzie w 1938 r. zdała maturę. Prawdo-
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tańczony przez dziewczynki w strojach
wyczarowanych z zasłon, firan, kap,
w perukach wykonanych z waty przez panie Mayerówny.” - to słowa ze wspomnień
Bożeny Jakś. Jako sodalicka nauczycielka
czuła się powołana, by włączać się w życie parafii. Z całą rodziną uczestniczyła
w czyszczeniu cegieł na odbudowę kościoła. Pani Krystyna wspominała, że jej siostra
prowadziła dzieci podczas procesji Bożego
Ciała. „W okresie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, gdy kościół parafialny był zburzony, pani Mayerówna
prowadziła chór kościelny w budynku
zastępczym. Był to barak usytuowany
w pobliżu cmentarza.” – wspominała Janina Weider. W 1947 r. z inicjatywy pani
Bogumiły powstała w Mosinie biblioteka.
„Mama opowiadała, jak uczniowie z panią
Mayerówną chodzili po domach przy dzisiejszych ulicach Mickiewicza, Reymonta,
Sienkiewicza i pytali o książki. Pierwszy
księgozbiór biblioteczny składał się z książek podarowanych przez mieszkańców.”
– relacjonują córki Bożeny Jakś. Aleksandra Żmuda z kolei wspomina: „Biblioteka
mieściła się w budynku magistratu przy

Placu 20 Października, w narożnikowym
pokoju, na prawo od wejścia.(...) Każdą
książkę owijaliśmy w szary papier, a na
grzbiecie wypisany był numer - taki sam
jak w katalogu.” Przywiązywała również
dużą wagę do uzupełniania podstawowego
wykształcenia przez dorosłych organizując
dla nich po wojnie kursy nauki czytania
i pisania. Od 1 listopada 1951 r. w Mosinie
zaczęły działać dwie szkoły podstawowe.
W budynku obecnej SP nr 1 powstała szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. „Była
to szkoła bezwyznaniowa. Bez nauczania
religii. Przeważnie rodzice, którzy byli
w partii zapisywali tam swoje dzieci. Była
tam garstka uczniów. A u nas był tłok.”
– opowiada Aleksandra Żmuda. Nauczyciele otrzymali „propozycję” pracy w nowej placówce. Pani Bogumiła odrzuciła tę
możliwość, dlatego wielokrotnie wzywano
ją do kuratorium w tej sprawie. Zimą 1952

AKTUALNOŚCI

mosina.pl
r, została przeniesiona ze skutkiem natychmiastowym do Chwałkowa Kościelnego.
„Jeździliśmy ją tam odwiedzać. Jechało
się do Czempinia, tam przesiadka na Jarocin. Było nam tak przykro, a jednocześnie była w nas taka chęć spotykania się
z nią. Tęskniliśmy za naszą panią. Nie była
tam zbyt długo, ale zdążyła założyć kółko
taneczne. Gdzie była, tam działała.” Zaczęła poważnie chorować na gruźlicę kości.
W późniejszym czasie wysłano ją jeszcze
do Iłówca. Ani nauczycielka, ani jej rodzina nigdy nie pogodziły się z decyzją przeniesienia jej, rzekomo na własną prośbę.
W 2006 r. pani Krystyna napisała w liście do Przewodnika Katolickiego -„Moja
siostra zmarła w 1954 r. mając 36 lat.
W owym czasie przeszła gehennę, bo
odmówiła nauczania w szkole bezwy-

INFORMATOR MOSIŃSKI
znaniowej w Mosinie.” Uczniowie pani
Mayerówny wspominają ją z ogromnym
szacunkiem, a spotkanie z okazji 50 rocznicy jej śmierci (w 2003 r., z inicjatywy
p. Aleksandry Żmudy) było pierwszym
z wielu. Pamiętają wtedy i o modlitwie,
i o tańcu, bo tego uczyła ich Pani Wychowawczyni.
Małgorzata Szeszko, Barbara Siwczak,
Magdalena Solecka
z biblioteki SP 2 w Mosinie.
W artykule wykorzystano: D. Piechocki, Rys
historyczny, źródło: www.osp.com.pl; „75 lecie
Koła Wędkarzy w Mosinie”, Koło Wędkarskie
Mosina, źródło: www.gazeta-mosina.pl; M. Tunak, Duszpasterska aktywność Kościoła w dwudziestoleciu międzywojennym, źródło: www.
historia.org.pl; Szkice z przeszłości Mosiny, red.
T. Jakubiak, Poznań 1978, str. 111, J. Szeszuła,

Warto przypomnieć...; Czas Mosiny 2012, nr
1(4); B. Jakś, Aura mojego 40-lecia w Mosinie,
Fakty Mosińsko-Puszczykowskie 2010, nr 1/18,
źródło: www.zolnierzewolnosci.pl; A. Żmuda,
By czas nie zatarł..., Wiadomości Parafialne
2004, nr 6/7, J. Szeszuła, 50 lat minęło jak jeden
dzień, źródło: www.zolnierzewolnosci.pl; Krystyna Mayer, Rodzinna Pamiątka, źródło: www.
przewodnik-katolicki.pl; wspomnienia: Janiny
Weidner z d. Matuszak, Aleksandry Żmudy z
d.Wiatr, córek Bożeny Jakś z d. Matuszak. 


Zdjęcie na górze po lewej - Taniec „Bulwa”.
Zdjęcie na dole po lewej - Bogumiła Barbara Mayer
28.03.1918-02.04.1954.

Pamięci Niezłomnego
1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczciliśmy pamięć ostatniego Komendanta Narodowych Sił Zbrojnych – Stanisława Kasznicy. W Krosinku, pod
obeliskiem poświęconym Żołnierzowi Niezłomnemu przy
jego domu rodzinnym, odbyła się uroczystość z udziałem
przedstawicieli mosińskiego i powiatowego samorządu, duchowieństwa, Wielkopolskiego Parku Narodowego, delegacji
gminnych instytucji, stowarzyszeń, uczniów i nauczycieli
oraz mieszkańców. Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch, w krótkich słowach zaapelował o kultywowanie pamięci
o niezłomności polskiego narodu w walce z okupantem
niemieckim i komunistycznym totalitaryzmem. – Jeżeli my,
tutaj stojący nie zachowamy w pamięci prawdy, bo prawda
jest najważniejsza, to nas nie będzie – powiedział do zebranych. – Stojąc w tym miejscu, pamiętamy o tym Żołnierzu
Niezłomnym – pułkowniku Stanisławie Kasznicy, który od
1 września 1939 roku do lat 40. walczył z jednym, a potem
z drugim totalitaryzmem. Pamiętajmy o nim, pamiętajmy
o tych wszystkich, którzy byli niezłomni przez całą II wojnę
światową, pamiętajmy o własnej tożsamości i o nas samych,
a wtedy nie zginiemy... Pod pamiątkową tablicą delegacje
złożyły kwiaty, a modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych
– ofiar komunistycznego totalitaryzmu, zaintonował ks.
Paweł Kujawa, proboszcz miejscowej parafii. Uroczystość
zorganizował Mosiński Ośrodek Kultury.
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Stanisław Józef Kasznica (1908–1948) był porucznikiem
Wojska Polskiego, podpułkownikiem i komendantem Narodowych Sił Zbrojnych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Warszawie z 2 marca 1948 r. został skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Rodziny nie powiadomiono o miejscu
pochówku. W roku 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok za nieważny. W roku 2009, Stanisław Józef Kasznica został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. W roku 2012, Rada Miejska
w Mosinie jako wybitnego mieszkańca Ziemi Mosińskiej uhonorowała go najwyższym lokalnym wyróżnieniem – Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. W lutym 2013 r., na warszawskiej
„Łączce” (kwatera Cmentarza Wojskowego na Powązkach),
w czasie prac nad identyfikacją ofiar terroru komunistycznego
prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, zidentyfikowano szczątki Stanisława Józefa Kasznicy – ostatniego
komendanta Narodowych Sił Zbrojnych. 27 września 2015
r. został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum
na Łączce na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kamień
upamiętniający Żołnierza Wyklętego, ostatniego Komendanta
Narodowych Sił Zbrojnych ufundowała Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego.  		
J. Nowaczyk
Fot. Mosiński Ośrodek Kultury
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WIELKOPOLSKI
PARK NARODOWY

marzec 2018

Nasz Park

John B. Oakes napisał kiedyś w New York
Times, że parki narodowe „dla większości
Amerykanów są tak święte, jak flaga państwa, macierzyństwo i szarlotka”. Ciekawe co
w temacie naszych parków narodowych miałaby
do powiedzenia większość Polaków? Od wielu lat mam wrażenie,
że nasze pojęcie na temat tych wyjątkowych miejsc jest dość powierzchowne i mocno teoretyczne, oparte raczej na podstawowej
i powierzchownej wiedzy niż na dumie i szacunku na jaki zasługują.
Ojciec Chrzestny Wielkopolskiego Parku Narodowego prof. Adam
Wodziczko powiedział, że to żywe muzeum form polodowcowych.
Trudno o lepsze sformułowanie dla oddania charakteru tego terenu,
ale chciałbym się skupić na słowie „muzeum”. To słowo „klucz”.
Każdy zdaje sobie sprawę, że muzea gromadzą i chronią różnorodne,
wyjątkowe i cenne zbiory. Dla każdego oczywiste jest, że panują
w nich konkretne zasady, nie wspomnę już o opłatach. Mamy
ludzi pracujących w muzeum i dbających o jego zbiory, mamy też
tych, którzy go strzegą. Parki narodowe to muzea najcenniejsze ze
wszystkich form ochrony przyrody, najwyższa półka. Park narodowy nie może powstać ot tak sobie, trzeba udowodnić, że takie
miejsce ma absolutnie wyjątkowe środowisko przyrodnicze na tle
kraju czy kontynentu. Mamy ich w Polsce 23, to dużo czy mało?
W porównaniu do innych państw, zwłaszcza Europy Zachodniej,
to bardzo dużo! A kiedy weźmiemy pod uwagę naturalność i różnorodność form życia w polskich parkach, to okaże się, że jesteśmy w czołówce kontynentu. Żeby podsumować jednym zdaniem
zacytuję słowa Hugh Synge’a, współautora opracowania „Parki
dla życia” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN),
który po odwiedzeniu kilku polskich parków powiedział: „obszary przyrodnicze, które występują w tej chwili w Polsce, istniały
w Wielkiej Brytanii ostatnio 400 lat temu”. No cóż: cudze chwalicie
… . W ostatnim czasie chyba coraz bardziej jesteśmy świadomi
wyjątkowości naszej przyrody. Możemy znaleźć wiele informacji
i zdjęć o tej tematyce w materiałach promocyjnych różnych obszarów,
a parki narodowe są uznawane za jedną z największych atrakcji
turystycznych regionu, w ten sposób generują więc miejsca pracy
(zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) i zysk. Chwalą się nimi
wszyscy począwszy od władz lokalnych, a skończywszy na właścicielach hoteli, i bardzo słusznie! Z drugiej strony słyszy się głosy
o hamowaniu rozwoju gospodarczego poprzez system zakazów
i ograniczeń. Ale wszystkie polskie parki narodowe razem wzięte
zajmują „aż” 1% powierzchni kraju! Czy nie stać nas na to żeby
ochronić i zachować dla naszych dzieci nawet tak małego fragmentu? Przecież jakość środowiska = jakość naszego życia. Jesteśmy tylko
i aż częścią wielkiego kręgu życia, jednym z elementów tej cudownej
układanki, gdzie wszystkie klocki są połączone i od siebie zależne.
Chroniąc przyrodę chronimy samych siebie, zdrowe środowisko
gwarantuje nasze zdrowie, a przy okazji składania życzeń zawsze
słyszę, że przecież „zdrowie jest najważniejsze”! Ochrona przyrody
to wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność za chwilę obecną
ale przede wszystkim za przyszłość. Parki są narodowe, a więc
należą do nas wszystkich, ale to również oznacza, że my wszyscy
jesteśmy za nie odpowiedzialni. Jak powiedział twórca Małego
Księcia Antoine de Saint-Exupéry: „Ziemi nie dziedziczymy po
naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci”. Historia życia
na Ziemi uczy, że przyroda poradzi sobie bez nas, ale my bez niej
już nie. Myśląc o parkach narodowych przychodzą nam na myśl
niezwykłe zwierzęta czy rośliny, wyjątkowe miejsca, krajobrazy,
wszystko, co jest ich symbolami. A z czego słynie nasz Park? Przede
wszystkim z przyrody nieożywionej. To miejsce, gdzie na stosunko-
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wo niewielkiej przestrzeni można zobaczyć niemal wszystkie formy
polodowcowe, co, jak już wspomniano docenił prof. Wodziczko.
Artystą rzeźbiarzem, który twardą ręką kształtował te tereny, był
lądolód. Niezadowolony z efektów wracał tu kilkukrotnie, tworząc
i poprawiając z pasją swe dzieła przy pomocy lodowych dłut,
szlifując powierzchnię deszczem i śniegiem. I choć było to dawno,
w lodowej epoce, w erze plejstoceńskiej, setki tysięcy lat temu, to ta
przepiękna Galeria (broń Boże nie mylić z handlową) pełna rynien,
ozów, kemów, moren, sandrów trwa do dziś pod gołym niebem
otwarta dla każdego, a matka natura nieustannie ją poprawia,
koloruje, upiększa przez 12 miesięcy w roku, 24 godziny na dobę.
Miejsce to stało się domem dla wielu gatunków grzybów, roślin
i zwierząt, naszych sąsiadów czy jak mawiał św. Franciszek – braci
i sióstr, których sylwetki chcielibyśmy przybliżyć w kolejnych artykułach. Dumnym symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego jest puszczyk, niezwykły ptak, któremu poświęcimy pierwszy
z cyklu tekstów o mieszkańcach Parku. Wielu ludzi zachwyciło się tym miejscem, wielu poświęciło mu swoje życie, pracę, odkrywając jego tajemnice i walcząc
jego ochronę. Ich pasja czyni również to miejsce wyjątkowym.
Możemy i powinniśmy być dumni, że przyszło nam właśnie tutaj
żyć, pracować czy być gościem prawdziwego sanktuarium przyrody. Bądźmy więc wrażliwi na to piękno, chciejmy je poznawać
i zgłębiać, by być jego świadomymi odbiorcami i obrońcami. By
docenić jego wyjątkowość odwołam się do słów mojego znajomego ze Szkocji, którego gościłem przed laty. To przyrodnik,
który zwiedził już olbrzymią część świata, ale nigdy wcześniej
nie był w Polsce. Przyjechał w roku 1995 i warto wspomnieć, że
wówczas nie było w Szkocji żadnego parku narodowego (teraz są
wszystkie dwa). Na moją propozycję odwiedzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego zareagował wielką radością i przejęciem,
które przyznam zdziwiły mnie nieco, no bo cóż to znowu takiego
wyjątkowego? Był zachwycony, na łące na Osowej Górze podziwiał motyle – jak stwierdził tyle naraz widział ostatnio w tropikach. Z wypiekami na twarzy fotografował jaszczurkę zwinkę na
ozie, która u nas jest obok zaskrońca najpopularniejszym gadem,
a w Wielkiej Brytanii rzadkością. Przechodząc obok pola dotykał chabrów informując mnie z szerokim uśmiechem, że drugi
raz w życiu dotyka tych kwiatów… Jednocześnie widząc śmieci,
ludzi kąpiących się w niedozwolonych miejscach, wjeżdżających
samochodami pomimo zakazów, powtarzał ciągle: dlaczego tego
nie szanujecie? Na koniec, kiedy już wracaliśmy po pełnym dniu
wrażeń, powiedział: wiem dlaczego nie szanujecie tego bogactwa.
Wy macie je wszędzie i nie rozumiecie, że tego można nie mieć,
że pewnego dnia może tego zabraknąć… Uderzyły mnie te słowa
i mocno wryły się w pamięć. Warto posłuchać gościa, dla którego
nasza przyroda nie jest codziennie mijaną rzeczywistością, kto
potrafi ocenić jej wartość z perspektywy innych miejsc na ziemi.
Noszę w sobie obraz jego i wielu innych gości z różnych zakątków świata, których zabierałem tutaj, do Naszego Parku, zawsze
z zaciekawieniem i wzruszeniem obserwując ich zachwyt, podziw
i radość, jakie wzbudzały wizyty w tym miejscu. Mamy więc
wyjątkowe szczęście mieszkając tu czy pracując, ale jednocześnie
ciąży też na nas wyjątkowa odpowiedzialność. Jestem szczęśliwy
i dumny, że los związał mnie z tym miejscem, a Państwo co czujecie? 
dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura
2000 w WPN
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70 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
W 2018 roku Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie obchodzić
będzie 70-lecie istnienia szkoły. Obchody jubileuszowe oraz
zjazd absolwentów, odbędą się 23 czerwca 2018 r. w Grzybnie.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa znajdują się na stronie
szkoły (www.zsr-grzybno.pl) oraz pod nr telefonu 61 28 23
533. Absolwentów Szkoły w Grzybnie oraz wszystkich filii
serdecznie zapraszamy.
PROGRAM OBCHODÓW:
10:00 – Msza Św. w Kościele w Iłówcu
11:00 – Rejestracja Uczestników w ZSR w Grzybnie
12:00 – 14:00 – Część oficjalna uroczystości
14:00 – 17:00 – Spotkania towarzyskie klas
19:00 – Bal Absolwenta w KCEiK w Śremie (dawna Sala
Odlewni) ul. Staszica 1

Koszt uczestnictwa: Część oficjalna – 50
zł (w tym obiad i monografia szkoły). Bal
Absolwenta – 100 zł.Pełen koszt – 150 zł.
Dokonanie wpłaty na konto Komitetu
Organizacyjnego w nieprzekraczalnym
terminie do 15 maja 2018 roku jest jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia.
W tytule wpłaty prosimy podać: - imię
i nazwisko (w przypadku kobiet również
nazwisko rodowe), - typ ukończonej szkoły, - rok ukończenia.
Mile widziane są dodatkowe dobrowolne wpłaty na koszty
organizacji Zjazdu. Nr konta: 40 9048 0007 3006 0018 3686
0001. Do zobaczenia 23 czerwca 2018 roku. 
Dyrekcja, społeczność szkoły oraz Komitet Organizacyjny

OSP Pecna podsumowała rok

KĄCIK RYSOWNIKA

25 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej. W zebraniu uczestniczyło ponad 20 czynnych strażaków OSP Pecna, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z rodzicami.
Doroczne spotkanie swoją obecnością zaszczycili również
goście: Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, Sołtys Sołectwa
Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel, Prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego OSP w Mosinie dh Małgorzata Piechocka oraz członkowie Zarządu dh Maciej Bartłomiejczak i dh
Michał Tomczak. Na przewodniczącego zebrania wybrano
Prezesa dh Zdzisława Gierka. Sprawozdanie z działalności
w 2017 roku przedstawili dh Damian Pietruszewski i dh Robert
Cieleński. Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik dh Rafał
Kubinka, zaś sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Bogdan
Ambroży. Przedstawiając działania w 2017 r. było o czym
mówić. Jednostka po wejściu w 2016 r. do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego uzyskała większe możliwości pozyskiwania sprzętu i dostęp do specjalistycznych szkoleń. Dzięki
temu w ostatnim czasie udało się zakupić nowy samochód

AKTUALNOŚCI

ratow n iczo -gaśn icz y
na podwoziu MAN-a.
Druhowie i mieszkańcy
złożyli podziękowania
burmistrzowi za przychylność i wsparcie
w obu tych sprawach,
które były ich potrzebą
i marzeniem od wielu lat.
Druhowie w minionym roku mieli wiele okazji wykazania
się, ponieważ byli dysponowani do ponad 130 wyjazdów
do pożarów, wypadków i innych zagrożeń. Strażacy z Pecnej zabezpieczali również wszystkie imprezy odbywające się
w gminie. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie OSP
udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok. W dyskusji głos zabrał między innymi burmistrz Jerzy Ryś, który
dziękował druhom z Pecnej za ofiarną służbę. 
OSP Pecna

Projekt Ambitio
W Daszewicach 30 listopada zakończyła się
realizacja projektu „By hobby stało się zawodem
– wspieranie inicjatyw twórczych i promowanie
szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Ambitio,
a dofinansowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Projekt miał
upowszechniać i propagować praktyczne umiejętności wpływające na przyszły rozwój kariery
zawodowej młodzieży, a także zapoznać naszych uczniów z kształceniem zawodowym. Od
1 maja do końca listopada młodzież w szkole
w Daszewicach miała zapewnione konsultacje
i warsztaty psychologiczno-zawodoznawcze,
zorganizowane warsztaty krawieckie, kulinarne, rękodzieła artystycznego. Dopełnieniem
zajęć były spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Projekt spotkał się z ogromnym
entuzjazmem i zainteresowaniem,zapewne niejednej osobie pomoże w obraniu swojej drogi
życiowej. 		
J. Barełkowska
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XV Turniej Formacji Tanecznych
Mosina 2018
7 kwietnia w hali OSiR w Mosinie po raz piętnasty odbędzie się Turniej Formacji Tanecznych „Mosina 2018”. Jest to
największe wydarzenie taneczne na terenie gminy Mosina.
Ponad 100 zespołów i 1000 uczestników z różnych stron
Polski zjeżdża się na sobotni turniej, by rywalizować pod
okiem profesjonalnego jury. Muzyka, taniec i świetna zabawa – to właśnie przyświeca temu wydarzeniu. Uczestnicy
rywalizują w trzech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych: taneczne formy kultury ulicznej, formy
klasyczne oraz inne formy taneczne. Każdy występ trwa ok.
4 min. Kolorowe stroje, przepiękna scenografia, perfekcyjnie przygotowanie wystąpienia, profesjonalne oświetlenie
i nagłośnienie, sprawiają, że na ten jeden dzień Mosina staje
się prawdziwą stolica tańca.
Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy gadżet związany
z turniejem oraz naszą gminą. Na zwycięzców czekają okolicznościowe statuetki oraz medale. W związku z okrągłym
jubileuszem organizatorzy przygotowali dla uczestników oraz
kibiców dodatkowe atrakcje. W tym roku obowiązuje elektroniczny system zapisów. Szczegółowe informacje na temat
turnieju na bieżąco uaktualniane są na stronie www.osirmosina.pl oraz na FB. Wstęp na turniej tańca jest bezpłatny.

marzec 2018
Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic
Walking to projekt realizowany przez cztery gminy: Puszczykowo, Komorniki, Stęszew i Mosina.






28 kwietnia 2018, Mosina - Jeziory, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mosinie, 10 km
17 czerwca 2018, Puszczykowo, Miasto Puszczykowo, 7 km
2 września 2018, Stęszew, Gmina Stęszew, 10 km
13 października 2018, Komorniki Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Komornikach, 7 km

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania oraz nordic
walking do wzięcia udziału w tej wyjątkowej imprezie. Imprezy
zaliczane są do akcji „170 km na 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej”. Szczegółowe informacje na stronach www.
krolparku.pl oraz www.osirmosina.pl

V Bieg „Elegant na 5”

Król Parku

Po raz drugi spotykamy się w Mosinie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego na dystansie 60 km, 21 km
oraz 10 km Nordic Walking. 28 kwietnia 2018 wystartuje
największa impreza biegowa na tym terenie. Trasa 60 km
przebiega przez cztery gminy: Mosina, Puszczykowo, Stęszew
oraz Komorniki.
Mamy niezwykłe szczęście, że możemy organizować imprezę
w jednym z 23 Parków Narodowych leżących w Polsce. Park
Powstał w 1957 r. z inicjatywy prof. Adama Wodziczki i był
siódmym parkiem założonym w Polsce. Trasa biegnie między ośmioma jeziorami, z czego siedem leży bezpośrednio
na terenie WPN. Jest to najdłuższy bieg w historii parku.
Pierwsza edycja Króla Parku była zorganizowana w 2017 r.
z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Start
oraz meta usytuowane są na terenie Dyrekcji Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach. Zapisy trwają. Limity na
poszczególnych trasach: 200 osób – 60 km, 400 osób – 21
km oraz 200 osób – 10 km Nordic Walking w ramach Grand
Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking.
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27 maja, w niedzielę, podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej, odbędzie się V Bieg „Elegant na 5” na dystansie 5 km,
który jest drugim biegiem w ramach III Mosińskiego Grand
Prix 5-10-15. Start oraz meta usytuowane są na Placu 20
Października w Mosinie. Trasa posiada atest PZLA. W ramach
Biegu Eleganta odbywają się biegi dziecięce oraz młodzieżowe. W tym roku również obowiązują zapisy elektroniczne.
Dzieci oraz młodzież mogą zgłaszać się indywidualnie lub
grupowo (w ramach szkoły). Na wszystkie biegi obowiązują
następujące limity uczestników: 5 km limit 500 osób, biegi
dziecięce i młodzieżowe limit 1000 osób. Szczegółowe informacje oraz panel zapisów znajdują się na stronie www.
mosinskiegp.pl. Impreza zaliczana jest do akcji „170 km na
170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej”. 
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UKS Orlik Mosina Mistrzem Wielkopolski Futsalu 2018

Niedziela 21 stycznia w Hali Sportowej „Nałęcz” w Szamotułach stała pod znakiem turnieju Mistrzostwa Wielkopolski
w Futsalu U-14. Turniej był bardzo emocjonujący i trzymał
w napięciu do ostatniego sędziowskiego gwizdka. Z końcowego sukcesu cieszyli się po nim zawodnicy Orlika Mosina.
W Szamotułach stawiło się sześć zespołów, które wzięły
udział w Mistrzostwach Wielkopolski w Futsalu graczy do lat
czternastu. W skład tego turnieju wchodziły takie drużyny
jak SPN Szamotuły, Orlik Mosina, Red Dragons Pniewy, KS
Futsal Oborniki, Perfecta Złotów oraz Zjednoczeni Kostrzyn.
Spotkania były zacięte od samego początku rozgrywek. Nie
było drużyny, która odpuściłaby choćby centymetr boiska
w walce o futbolówkę.

Podczas zawodów wyklarowali się dwaj faworyci walczący
do samego końca o zwycięstwo podczas tego turnieju. Była
to drużyna gospodarzy, SPN Szamotuły, a także gracze Orlika Mosina. Bezpośrednie starcie zadecydowało o tym, że
końcowym triumfem mogli cieszyć się przyjezdni z Mosiny.
Na koniec turnieju mieli oni tyle samo punktów co przeciwnicy, jednak wygrane bezpośrednie starcie 2-0 z ekipą
z Szamotuł dało im pierwsze miejsce. Klasyfikacja końcowa:
1.Orlik Mosina, 2. SPN Szamotuły, 3. Red Dragons Pniewy,
4. KS Futsal Oborniki, 5. Perfecta Złotów, 6. Zjednoczeni
Kostrzyn. 
Red.

Złoty medal w unihokeju
Reprezentanci Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zdobyli mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego
w unihokeju i szansę wystąpienia w przyszłym roku na Festiwalu Unihokeja, który jest zarazem Finałem Mistrzostw
Polski w Unihokeju Licealiady.
W fi nałowym turnieju zespół z mosińskiej Wodziczki pokonał drużyny: ZS Kaczki Średnie (3 : 2), ZSP nr 1 Kępno
(4 : 0), w meczu półfi nałowym ZSP nr 2 Jarocin (1 : 0),
a w fi nale - gospodarzy zawodów, wicemistrzów Poznania XVI LO Poznań-Krzesiny (3 : 1). Reprezentanci ZS w Mosinie,
szczególnie w meczu finałowym pokazali dojrzałość boiskową, pewność swych umiejętności i walory techniczne. Skład
reprezentacji: bramkarze: Szymon Michalak, Simon Budny,
obrońcy: Tomasz Ratajczak (kapitan), Bartosz Bartkowiak,
Michał Jacyna, Mikołaj Gadomski; pomocnicy: Mateusz
Manulewicz, Mikołaj Gołąb, Hubert Kiciński; atakujący:
Bartosz Ziółkowski (najlepszy strzelec), Daniel Skrzypczyk,
Wojciech Kimel, Kacper Grelak.; trener - Przemysław Biernat.
Gratulujemy! 
Red.
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Pułapki losu – jak się z nich wyplątać?
W styczniu nakładem Wydawnictwa Poligraf, ukazała
się powieść mosińskiej autorki Wiesławy Szubargi pt. „Pułapki losu”. Wiesława Szubarga przedstawia swoją książkę
i jej bohaterów.
Zosia, jedna z bohaterek książki, osoba bardzo wrażliwa,
cierpi na niezwykle podstępną i wyniszczającą chorobę,
jaką jest anoreksja, która dotyka kilka procent naszego społeczeństwa. Problemy kobiety związane z chorobą zaczęły
się we wczesnej młodości, powróciły zaś w wieku dojrzałym
i wszystko wskazuje na to, że mogą doprowadzić do dramatu,
jeżeli nie otrzyma ona natychmiast zdecydowanego wsparcia.
Historia Zosi to próba dotknięcia problemu, który jest tym
bardziej ważny, że objawy anoreksji do pewnego momentu
zwykle pozostają niezauważone przez otoczenie. Dopiero
znacząca utrata wagi jest dla bliskich chorej sygnałem, że
mają do czynienia z przypadłością, która doprowadzić może
nawet do śmierci. I jeszcze jedno - obniża się także przeciętny
wiek osób chorujących na anoreksję, a przypadki tej choroby
u dziewczynek w wieku poniżej 12 lat, z jednej strony przerażają, z drugiej strony przestają już dziwić.
Każdy z nas kiedyś chodził, chodzi lub będzie chodzić do
szkoły. Dzięki Marcelinie i jej uczniom mamy okazję, by
zajrzeć do sali lekcyjnej i przekonać się, z jakimi problemami borykają się na co dzień nauczyciele oraz w jaki sposób
uczniowie postrzegają szkołę i swoich pedagogów, co sprawia
im trudność, jaką życiową filozofię wyznają. Ten wątek wprowadza nas także w problemy związane z relacjami między
rodzicami i nauczycielami, zaś kłopoty rodzinne uczniów
dowodzą, jak wielki wpływ na harmonijny rozwój dzieci
mają właściwe relacje między ich rodzicami. Dobra atmosfera
w domu, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Ustabilizowane życie rodzinne sprawia, że zyskują one pewność siebie

i ma wpływ na ich dorosłość,
generuje też to, jaką rodzinę
w przyszłości stworzą.
Kolejna bohaterka powieści –
Kasia, to osoba przedsiębiorcza
i szczera. Mówi zawsze to, co
myśli. Wspólnie z mężem marzy, aby stworzyć właśnie taką
rodzinę, w której dzieci czuć
się będą dobrze i bezpiecznie,
niestety od kilku już lat małżonkowie bezskutecznie starają
się, by spełnić swe marzenia
o rodzicielstwie.
Znaczną część naszego życia
poświęcamy na pracę zawodową. Szczęście mają ci, dla których
jest ona także pasją. Tak właśnie jest w przypadku kolejnej
bohaterki, ambitnej Beaty, która jest architektką. Historia
Beaty wnosi do powieści namiastkę wątku sensacyjnego,
gdy niespodziewanie życie zawodowe bohaterki skomplikuje
się w wyniku pewnej intrygi, ona sama zaś, z natury osoba
ufna wobec innych, przekona się, że ludzie bywają nieżyczliwi, zwłaszcza wówczas, gdy kariera zawodowa jest jedynym
priorytetem w ich życiu i gdy przesłania im ona to, co jest
w nim najistotniejsze.
Zosię, Marcelinę, Beatę i Kasię łączy przyjaźń, która
sięga czasów szkolnych, zaś ich wzajemny stosunek do
siebie i gotowość do poświęceń potwierdza starą prawdę, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. 
Wiesława Szubarga

Pałace, ogrody i mechanizmy wojny
W lutym w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się dwie
wystawy zorganizowane przez stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, przy współpracy z MOK-iem.
„Zacieranie śladów” to tytuł cyklu prac z malarstwa i grafiki
autorstwa Hanny Rozpary.
Hanna Rozpara w swoich pracach porusza tematy związane
z mechanizmami wojny, przemijaniem i śmiercią milionów
istnień. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, na kierunku Grafika
Warsztatowa oraz Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk
Społecznych, na kierunku Historia Sztuki. Obecnie jest doktorantką w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tworzy
w wielu technikach graficznych, zajmuje się intermediami,
fotografią, malarstwem i projektowaniem. Wielokrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów (2004-06) i Prezydenta
Miasta Sosnowca (2009-13). Swoje prace wystawiała na wystawach indywidualnych i na ponad 60 wystawach zbiorowych
w kraju i za granicą.

ni w Polsce artyści: Marek Andała, Agnieszka Czyżewska,
Emilia Domańska, Andrzej Kacperek, Agnieszka Ksylewicz,
Agnieszka Mitura, Hanna Rozpara, Maria Serwińska-Grutfeld,
Michał Smółka, Magdalena Szyszkowska i Bogdan Warowny.
Kuratorem obydwu ekspozycji była Emilia Domańska. 
J. Nowaczyk

„Pałace i ogrody Wielkopolski” – tak zatytułowana została
wystawa XVII Ogólnopolskiego Pleneru Malarstwa. Swoje
poplenerowe prace malarskie pokazali na tej wystawie uzna-
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Czytanie starych snów
Wystawa malarstwa Adama Gillerta to kolejna prezentacja w Galerii Miejskiej w Mosinie, w szczególnym dla niej
jubileuszowym roku 25-lecia istnienia. W sobotę 10 lutego
odbył się wernisaż tej interesującej ekspozycji prezentującej
twórczość malarza młodego pokolenia.
Adam Gillert, utalentowany młody twórca jest absolwentem
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który ukończył
dyplomami: na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej
oraz na Wydziale Malarstwa. Obecnie jest doktorantem na
Wydziale Malarstwa i od półtora roku asystentem prof. Jacka Strzeleckiego w I Pracowni Rysunku UAP. Artysta brał
udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych,
a jego prace zostały docenione w kilku przeglądach artystycznych. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie malarskim „Nowy obraz – nowe spojrzenie”,
a dwa lata później znalazł się w gronie laureatów II Międzynarodowego Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty.
Sukces ten powtórzył i w tym roku, w III edycji konkursu,
o czym dowiedział się na chwilę przed wernisażem w Mosinie.
Wspólnie z Dorotą Strzelecką – kierownikiem artystycznym
Galerii oraz samym artystą, wystawę otwierał prof. Marek
Przybył – promotor malarskiego dyplomu Adama Gillerta
oraz prorektor UAP prof. Marek Jakuszewski.
W swojej twórczości Adam Gillert sięga po tusz, węgiel,
ołówek i akryle. Wykonane tymi technikami prace znalazły
się między innymi na ekspozycji w mosińskiej Galerii. Jednak
największą fascynacją artysty pozostaje malarstwo olejne
i to ono zdominowało tę wystawę. Zaprezentowane prace,
jak wyjaśnia malarz, powstały w latach 2014 – 2016. – Pra-

widła odzwierciedlone w obrazach sięgają u źródeł trwającej
inspiracji dziełami Ericha Fromma – tłumaczy Adam Gillert.
Jak twierdził ten niemiecki filozof i psychoanalityk, „śnimy
symbole i mity przypominające te, które ludzie sprzed tysięcy
lat traktowali jako część jawy”, a które zdaniem Fromma stanowią wspólny język całej ludzkości. Stąd zapewne oglądanie
prac Gillerta jest jak „Czytanie starych snów” i taki właśnie
tytuł nadał artysta całej wystawie.
W swoich obrazach przedstawia świat rzeczywisty, lecz
jakby wyśniony, uniwersalne prawdy, jakie stanowią o specyfice ludzkiej egzystencji. Do tego robi to z wielką dbałością
o detale, a cały ich ogrom w każdej z prac, skutecznie przyciąga uwagę odbiorcy i w końcu skłania do egzystencjalnej
refleksji. – Na jego obrazach jest widoczny upór w dążeniu do
celu – skomentował prace Adama Gillerta profesor Marek
Przybył. – To jest cenne w dzisiejszych bardzo ruchliwych czasach, bo już mało kogo stać na taką cierpliwość. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Opowiem Ci o miłości
W lutowym Salonie
Poetyckim zagościła
poezja miłosna. Nic
dziwnego, bo luty to
właśnie czas święta
zakochanych – „Walentynek”.
„Opow iem Ci
o miłości” to tytuł kolejnego, wczorajszego
spotkania w Salonie
Poetyckim Galerii
Miejskiej w Mosinie.
Dla bywalców Salonu, wiersze o tematyce miłosnej czytali
Kalina Izabela Zioła i Zbigniew Niedźwiecki Ravicz. Poezję
w wersji śpiewanej zaprezentował we własnych kompozycjach
muzycznych Tomasz Bateńczuk.
Dobrze znana już w Mosinie poznańska poetka Kalina Izabela Zioła, od 4 lat prowadzi Salon Poetycki w naszej Galerii.
Spotkaniom poetyckim towarzyszą także pieśni w wykonaniu Tomasza Bateńczuka, laureata Złotej Liry na przeglądzie
piosenki w Koszalinie, Nagrody Ludzi Życzliwych Dobre
Serce i medalu Jerzego Sulimy Kamińskiego.
Lutowy gość Salonu, Zbigniew Niedźwiecki Ravicz, to
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wrocławski prozaik, dramaturg i autor tekstów piosenek.
W jego pisarskim dorobku znajdują się między innymi cenne
powieści o tematyce społecznej. Mottem przewodnim jego
twórczości mogą być słowa z jego
powieści „Grzech przemilczenia”:
„Nikomu nie wolno spojrzeć krzywdzie w oczy i spokojnie zasnąć”. Za
tę właśnie powieść, za jej literackie
i humanistyczne wartości, Zbigniew
Niedźwiecki Ravicz uhonorowany
został Nagrodą Ekspresjonistyczną
FENIKS im. Tadeusza Micińskiego.
Walentynkowe spotkanie w Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej
w Mosinie było okazją do uroczystego przekazania nagrody.
Na koniec Dorota Strzelecka – kierownik artystyczny Galerii i gospodyni wieczoru, z okazji Walentynek
wręczyła wszystkim uczestniczkom
spotkania tulipany, oczywiście
w kolorze czerwonym. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Moja muzyczna droga trwa cały czas
L Z PAWŁEM STACHOWIAKIEM
ROZMAWIA
KATARZYNA LESZCZYŃSKA

d

OLA BODNARUŚ,
HUBERT MISIACZYK,
KATARZYNA LESZCZYŃSKA

W najnowszym rankingu najlepszych
polskich basistów, według magazynu Jazz Forum, znalazł się na piątym
miejscu. Razem z zespołem EABS
otrzymał właśnie nominacje do nagród
Fryderyk 2018 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Jak sam twierdzi
– (...) troszkę ciężko mi w to wszystko
uwierzyć ale być obok tak znakomitych
muzyków to dla mnie mega wyróżnienie. (...) na laurach łatwo osiąść więc
zamiast za świętowanie wziął się za
ćwiczenie gry na ukochanej gitarze
basowej. 14 kwietnia zagra w Mosinie.
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Powiedziałeś kiedyś, że żeby móc
nazwać się muzykiem trzeba intensywnie grać ponad 10 lat. Ostatnia
dekada Twojej twórczości to kilkanaście nagranych płyt, blisko pół setki
artystów, z którymi współpracujesz
lub współpracowałeś i niezliczona
liczba koncertów. Intensywnie pracowałeś?
Tak naprawdę po tych 10-ciu latach
grania uważam, że nadal nie jestem
w 100 procentach muzykiem. Wszystko
ewoluuje i rozwija się z czasem. Często
pracowałem ponad moje siły np. oprócz
koncertów grałem również imprezy okolicznościowe typu wesela. Jak wiadomo
ciężko połączyć granie koncertów i wesela. Jednak warto było zaryzykować
i zacząć grać muzykę autorską.
Który projekt w szczególności był
dla Ciebie znaczący?

Projektem który jest dla mnie znaczący i zmienił mi moje muzyczne
życie to zespół Kroki. Dzięki temu
projektow i pozn a łe m ch łopaków
z EABS. I tak w zasadzie zostałem na
stałe w tym zespole.
Tak intensywna praca z pewnością
wiąże się z wyrzeczeniami?
W zasadzie wyrzeczenia są zawsze.
Najbardziej uciążliwe jest ciągłe
zmienianie położenia, bo praktycznie
codziennie jesteś w innym mieście
non stop w pozycji siedzącej. W życiu
osobistym wyrzeczeń nie ma, bo warto
stąpać po ziemi, a nie po księżycu.
Oficjalnie więc, jesteś muzykiem.
Od kiedy wiedziałeś, że chcesz nim
zostać? Pamiętasz co – a może kto
był impulsem do wybrania właśnie
takiej drogi?
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W wieku 8 lat wiedziałem, że muzyka
jest dla mnie jedynym rozwiązaniem jeśli
chodzi o życie. Impulsem zdecydowanie
mój starszy brat Bartosz, z którym założyliśmy swój pierwszy zespół w MOK
w Mosinie.
W Mosińskim Towarzystwie Gitarowym działasz od momentu jego
powstania, byłeś inspiratorem m.in.
warsztatów gitarowych, w których
sam uczestniczyłeś – np. z Wojtkiem
Pilichowskim, pamiętam, że był jednym
z Twoich pierwszych guru gitary basowej. Autorytety inspirują, spotkania
z nimi działają motywująco? W czym
Tobie pomogły?
Jeśli chodzi o autorytety, one pozostają
na lata. W tym momencie mojego życia,
Wojtek Pilichowski z Guru, zamienił się
na mojego dobrego kolegę, z którym bardzo
często spotykam się na trasach koncertowych. Spotkania ze swoimi mistrzami
zawsze działały na mnie motywująco,
pomogły mi na pewno. Dowiedziałem się
na co w młodym wieku trzeba uważać
jeśli chce się być muzykiem i w jaki sposób
spełniać swoje marzenia.
Na mosińskiej scenie występowałeś
najpierw z kolegami i ze starszym
bratem, później z Adamem Fularą,
w końcu tworzyłeś basowy filar warsztatowiczów grających w Mosinie finałowe koncerty z Markiem Radulim, w tym
roku spełni się jak piszesz jedno z Twoich największych marzeń - móc dzielić
scenę z wielką Postacią Polskiego Jazzu
– Tomaszem Stańko, na dodatek
w Mosinie.
Oczywiście jest to dla mnie do dziś
niepojęte, że takie momenty
w moim życiu się pojawiają.
Bardzo jestem szczęśliwy,
że na Mosińskiej ziemii
mogę podzielić się muzyką, którą aktualnie
gram i z której jestem
w 100% zadowolony.
Kwietniow y koncert to nie przypadek prawda? Mówi się,
że Wasza płyta Repetitions
(Letters to Krzysztof Komeda) to ważne wydarzenie odnoszące się do zbioru nagrań Komedy, ostatnim takim
była właśnie Litania Tomasza Stańki.
Co Twoim zdaniem zadecydowało,
że światowy lider trąbki, grający przecież swego czasu z Komedą, współautor
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płyty Astigmatic uznawanej przez kry
tyków jako największe dzieło Komedy
EABS (Electro Acoustic Beat Session)
i całej polskiej szkoły jazzowej, zdecywystąpią podczas Ogólnopolskich Dni
dował się z Wami wystąpić? Czy wiecie
Artystycznych z Gitarą w Mosinie.
już jakie utwory wykonacie wspólnie
Podczas warsztatów gitarowych
na scenie?
z Markiem Radulim, ODAzG w Mosinie, 2013.
Wydaje mi się, że trzeba podziękować
Krzysztofowi Komedzie...wydaję mi się, Miałeś taki moment, w swojej karierze,
że jego muzyczna obecność jest odczu- w którym wiedziałeś i mogłeś powiewalna, dlatego Pan Tomasz zgodził się dzieć – tak mam już różne doświadczez nami zagrać.
nia, zagrałem już sporo, teraz na pewno
już wiem, że to co robię to moja własna
Z roku na rok wyższa półka i poważ- droga? Czy te liczne i różne przecież
niejsze granie. Apetyt rośnie w miarę projekty, w których się udzielasz nadal
jedzenia…zaplanowany rozwój, intuicja traktujesz jak poligon doświadczalny?
czy dzieło przypadku? Czy wszystko
Moja muzyczna droga trwa cały czas. Jeśli
to razem się miksuje i przeplata dając chodzi o projekty, w których się udzielam
po prostu Twoją ulubioną mantrę „jest - każdy z nich jest ważny. Nigdy nie trakradość” i to ona naprowadza Cię na towałem grania na zespoły i podzespoły.
właściwe tory?
Czy koncert gorszy czy koncert lepszy… tak
Tak naprawdę nigdy się nie zastanawia- naprawdę nie można klasyfikować muzyki
łem nad tym co będzie dalej. Najważniejsze lepszej od gorszej każda ma swój przekaz
jest to żeby nigdy nie patrzeć do tyłu i iść i prawdę.
za głosem swojego serca. Nigdy nikomu niczego nie zazdrościłem Leszek Możdżer w wywiadzie po koni zawsze wszystkim kibicuję. cercie, który grałeś z EABS we WrocłaI to jest tak naprawdę klucz wiu powiedział, że - Sukces jest iluzją,
do sukcesu - być dobrym która jest bardzo niebezpieczna – jak
dla innych.
Ty podchodzisz do tego określenia?
Zgadzasz się ze słowami pianisty, że
Zostanie już tylko grunt to iść dalej w swoim kierunku
wspólny wymarzony i kochać muzykę?
koncert z Chickiem
Jeśli chodzi o Leszka, zgadzam się z nim
Corea?
w 100%.
Kto wie...tak naprawdę
jeszcze sporo przede mną. Czu- Po koncercie w Mosinie, będzie można
je to podświadomie. Może, będzie zagrać z Tobą podczas Jam Session, któi okazją zagrać z Corea.
re odbywają się w Klubie Festiwalowym
w Mosińskim Ośrodku Kultury?
Co Twoim zdaniem oznacza dojrzałość
Tak, razem z kolegami z zespołu oraz Ormuzyczna?
ganizatorami zapraszamy do udziału w Jam
Dojrzałość muzyczna według mnie to Session po koncercie 14 kwietnia.
sposób wyrażania swoich ekspresji i swojego stanu emocjonalnego poprzez dźwięk.
Dziekuję za rozmowę i do zobaczenia. 
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Egzekucja Żołnierzy
Wyklętych na Skraju
Puszczykowa – 1945 r.


ROBERT KISZKURNO

W grudniu 1945 roku, w lesie na skraju Puszczykowa, pluton egzekucyjny komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
dokonał rozstrzelania ośmiu osób w mundurach wojskowych.
Ta ciekawa, nierozwiązana i szerzej nieznana historia była
przedmiotem bardzo interesującego artykułu z 2012 r., autorstwa pani Joanny Nowaczyk pt. : „Ktokolwiek wie”. Sprawa
„wypłynęła” już nieco wcześniej, w 2001 roku, kiedy do
redakcji Biuletynu Mosińskiego wpłynął list świadka tego
zdarzenia pana Jerzego Nowotnego. Z treści listu wynikało,
że w 1947 r. do lasu, w rejonie skrzyżowania dróg Poznań
– Mosina i Puszczykowo – Jeziory, wjechał wojskowy samochód ciężarowy marki ZIŁ, skąd wypędzono, a następnie
rozstrzelano nieznane osoby... Ciała ofiar, ubrane w wojskowe
płaszcze pochowano na miejscu zbrodni, jednak po krótkim
czasie... zniknęły (?!).
Zdarzenie było na tyle sensacyjne, a przede wszystkim poważne, że Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wszczął
śledztwo celem ustalenia, co naprawdę zdarzyło się tamtej
powojennej zimy. Śledztwo prowadzono w latach 2001 –
2002. Niestety nie przyniosło rezultatów. Zostało umorzone
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z uwagi na niewykrycie sprawców i nieustalenie ofiar. Uznano jedynie, że zbrodni dokonali nieznani funkcjonariusze
istniejącego wówczas aparatu bezpieczeństwa.
Jednak w 2012 r. powrócono na miejsce egzekucji koło
Puszczykowa... Zostały przeprowadzone ponowne oględziny,
a także poszukiwania gleby wykrywaczem metali na okoliczność znalezienia ewentualnych łusek. I tym razem prace
nie przyniosły rozwiązania...
Osobiście, pierwszy raz zetknąłem się z historią o „strzałach”
w lesie za drogą w 2009 r. Odniosłem wówczas wrażenie,
że ludzie nie chcieli rozmawiać na ten temat, tłumacząc się
niepewnością, co do faktów i okresu nastąpienia zdarzenia.
Co ciekawe używali określeń „może rozstrzelanie albo egzekucja”... Wszystko sprawiało wrażenie swoistej lokalnej
„zmowy milczenia”.
W 2014 i 2015 r. na mojej stronie internetowej zamieściłem
współczesne zdjęcie miejsca egzekucji i w oparciu o dostępne
wtedy źródła, krótko zasygnalizowałem, co tam się wydarzyło. Niestety temat nie został podjęty, a nawet niektóre osoby
próbowały skierować dyskusję na inny tor (?!). Jednak godne
ubolewania i zastanowienia było, że fakt zaistnienia tam
egzekucji nigdy wcześniej nie był przybliżony mieszkańcom
Puszczykowa na łamach tamtejszej prasy lub lokalnych stron
internetowych. A dotyczył przecież skraju miasteczka...
Dopiero w 2016 r., na jednym z puszczykowskich blogów
ukazał się lakoniczny i ogólnikowy artykuł, bez podania
szczegółów, okoliczności, nazwisk, a nawet miejsca zdarzenia, pomimo ogólnodostępnych już wtedy źródeł, w tym
artykułów pani Joanny Nowaczyk z 2012 roku...
Niestety ponownie „Puszczykowo” milczało z nieznanych
mi przyczyn, a sprawa stała się jeszcze bardziej tajemnicza
i podejrzana. Obecnie, na podstawie dostępnych źródeł
i wspaniałej, żmudnej pracy Instytutu Pamięci Narodowej
w Poznaniu poznaliśmy prawdę.
Wiemy już, co się zdarzyło tej powojennej zimy w lesie na
skraju Puszczykowa.
Poniższe opracowanie jest nowym, kompleksowym materiałem opublikowanym w całości, w którym po raz pierwszy
opisuję okoliczności, dane i szczegóły związane z faktem
rozstrzelania osób w lesie koło Puszczykowa.

Oto prawdziwa historia:
Gdy w 1945 r. Poznaniu, dymiła jeszcze świeżo zdobyta
Cytadela, duża część społeczeństwa już zdawała sobie sprawę, że hitlerowskiego okupanta zastąpił sowiecki. W Polsce
zawiązywało się szereg organizacji podziemnych. Także
w Poznaniu, w kwietniu 1945 r., powstała konspiracyjna organizacja niepodległościowa o wymownej nazwie „Polskie Siły
Zbrojne”. Komendantem i organizatorem został major Armii
Krajowej Bolesław Rubaszewski ps. „Korczak” (1903-1945).
To on, już w lutym 1945 r. zorganizował tajne spotkanie
z poznańskimi harcerzami – zastępem o nazwie „Rosomaki”.
Ten mały, liczący zaledwie dziewięć osób oddział działał
w czasie okupacji w ramach Szarych Szeregów. Na tajnym
spotkaniu Rubaszewski omawiał i planował działania, jakie
organizacja ma wykonywać po zakończeniu wojny.
„Polskie Siły Zbrojne” liczyły około 20 osób. Priorytetem
grupy była przede wszystkim szeroko pojęta propaganda antykomunistyczna. Zajmowano się również gromadzeniem broni.
Planowano wysyłać listy z pogróżkami do funkcjonariuszy
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Urzędu Bezpieczeństwa i członków Polskiej Partii Robotniczej. Zaczęto wydawać gazetkę o nazwie „Zew Narodu”.
Ideą majora Rubaszewskiego było zorganizowanie „Polskich
Sił Zbrojnych” na wzór struktury Armii Krajowej. Powstały
więc obwody szkieletowe: obwód Poznań – dzielnica Wilda,
obwód Luboń-Lasek-Puszczykowo, obwód Żabikowo-Fabianowo-Kotowo. Najliczniejszym był Obwód Kępno, liczący
11 osób.
Niestety agenci poznańskiego Urzędu Bezpieczeństwa
wytropili działalność organizacji. Zaczęły się aresztowania
członków, trwające do sierpnia 1945 roku. Majora Rubaszewskiego aresztowano już w czerwcu i osadzono w jednej
z największych katowni Poznania, w areszcie Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Jarochowskiego
18 (obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy Św. Rodziny).
Przeprowadzono śledztwo i proces przed Wojskowym Sądem
Okręgowym w Poznaniu. Zapadły kary śmierci... Rubaszewski otrzymał 10 lat, jednak wyrok zmieniono ponownie na
karę śmierci.
W dniu 7 grudnia 1945 r. majora Rubaszewskiego i pozostałych siedem osób, załadowano na samochód ciężarowym marki ZIŁ okryty plandeką i wywieziono za Poznań,
na skraj Puszczykowa. Tutaj, w lesie, na wzniesieniu przy
drodze Poznań – Mosina, dowódca plutonu egzekucyjnego
por. Rosenbaum wydał rozkaz otwarcia ognia do skazanych.
Wszyscy zginęli od strzału w tył głowy...
Ofiary pochowano w dwóch płytkich mogiłach – zbiorowej (7 osób) i pojedynczej, oddalonej kilkanaście metrów
dalej. Tam właśnie spoczął komendant – major Bolesław
Rubaszewski pseudonim „Korczak”. Czyżby w tej ostatniej
chwili oprawcy-żołnierze wykazali minimum „szacunku”
dla żołnierza-oficera, a zarazem komendanta, chowając jego
zwłoki w osobnym grobie?
Ponad miesiąc później wszystkie ciała zostały przypadkowo
odnalezione przez mieszkańca Mosiny, który niezwłocznie
zgłosił ten fakt na posterunek Milicji Obywatelskiej w...
Puszczykowie. Dokonano ekshumacji i zwłoki czym prędzej
przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu.
Przy szczątkach majora Rubaszewskiego
znaleziono list do marszałka Michała
Roli-Żymierskiego o ułaskawienie,
którego nie zdążył wysłać...
Do dzisiaj nie ustalono, gdzie
spoczywają rozstrzelani pod
Puszczykowem. Wiemy natomiast z pewnością, że tutaj,
w lesie, na skraju Puszczykowa stracili życie Ci, którzy
marzyli o wolnej Polsce i mieli
odwagę podjąć działania w tej
sprawie. Minęły lata, a miejsce zbrodni, jak i fakt jej popełnienia zatarło się
w ludzkiej pamięci.
Ale Matka Natura nie zapomniała. Już po latach, na nieupamiętnionym i zapomnianym miejscu egzekucji wydała
wspaniały owoc. Wyrosły tu dwa dęby, wychodzące u dołu
z jednego pnia i rosnące w kształcie litery V. Przyroda, niezależna od kogokolwiek, bez ingerencji i wpływu człowieka,
na „przekór” ówczesnemu, panującemu w Polsce systemowi
oddała samoistnie hołd ofiarom tragedii, która nastąpiła
w tym miejscu. A tymczasem ludzie zapomnieli...
Podczas opracowania powyższego artykułu autor korzystał
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z następujących źródeł:
Joanna Nowaczyk: „Ktokolwiek wie” (Czas Mosiny Nr 4(6)
z 2012). Joanna Nowaczyk: „Szukali śladów zbrodni” (Czas Mosiny nr 5 z 2012) Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz: „Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce
w latach 1945-1956” (Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Poznań 2016).
Bartosz Kuświk: „Antykomunistyczna działalność harcerzy
w Wielkopolsce w latach 1945-1956” ( Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu - Poznań 2012).
Autor artykułu jest badaczem historii regionalnej, Przewodnikiem miejskim po Poznaniu i tajemnicach dawnego kurortu-letniska. Artykuł ukazał się w Narodowym
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca 2018 r. na
prowadzonym przez autora blogu „Pandora – Historyczne
Biuro Śledcze Puszczykowo. Publikacjaw „Informatorze
Mosińskim” za zgodą autora. 
Od Redaktora Naczelnego: Przed ośmiu laty, w moim artykule „Ktokolwiek wie” podjęłam próbę wyjaśnienia okoliczności
egzekucji dokonanej w lesie pod Puszczykowem na terenie
gminy Mosina, przy ścieżce oznakowanej żółtym szlakiem
turystycznym, biegnącej ze skrzyżowania drogi wojewódzkiej
430 z drogą prowadzącą do Jezior w kierunku Jeziora Jarosławiec. Artykuł był powodem zbadania przez IPN miejsca
niewyjaśnionej zbrodni w ramach prowadzonego wówczas
przez Instytut projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 1944–1956”, co
opisane została w drugiej publikacji „Szukali śladów zbrodni”.
Z artykułami można zapoznać się na stronie www.zolnierzewolnosci.pl w zakładce Publikacje – Czas Mosiny.
Ogromnie dziękuję Panu Robertowi za wyjaśnienie tej smutnej
zagadki z przeszłości i za udzielenie odpowiedzi na postawione
przeze mnie przed laty pytanie, wówczas bez odpowiedzi.
Teraz znak zapytania zastąpiła prawda i pamięć – jedyne,
ale jakże ważne zadośćuczynienie dla ofiar tej egzekucji. Pan
Robert Kiszkurno zaproponował trwałe upamiętnienie miejsca
tej zbrodni jako miejsca pamięci. Dla poparcia tej słusznej
inicjatywy zostaną podjęte starania, by uczcić ofiary tej zbrodni i by historyczna prawda przechowywana przez wiele lat
w pamięci jednego z jej świadków, która dziś ujrzała światło
dzienne, przetrwałą do następnych pokoleń. 
Joanna Nowaczyk
Fot. archiwum IPN, fot. Przemysław Zwiernik. Drzewo – fot.
JN – Miejsce odnalezione na podstawie relacji świadka J. Nowotnego, zdjęcie z 2012 r.
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>>

IV Festiwal Muzyki Pasyjnej Stabat Mater Dolorosa w Mosinie . Dzień drugi:
17 marca, godz. 20.00. Msza żałobna
„Requiem” Amadeusza Mozarta. Wykonawcy: Soliści oraz Chór Politechniki
Poznańskiej Volantens Soni pod dyrekcją Pawła Łuczaka, Orkiestra Cooperate,
dyr. Adam Domurat. Organizator – Mosiński Ośrodek Kultury, na koncerty
zaprasza do Kościoła Parafialnego pw.
św. Mikołaja w Mosinie.

Zapraszamy na wydarzenia organizowane w ramach XII Ogólnopolskich Dni
Artystycznych z Gitarą w Mosinie od
13 do 15 kwietnia 2018 r. Zapraszamy
do udziału m.in. w koncercie jednego
z najwybitniejszych polskich muzyków,
wokalisty jazzowego, pianisty, kompozytora Stanisława Soyki, który wystąpi
ze swoim Trio. Dawid Kostka wystąpi
z uznanymi muzykami Damianem Kostką oraz Mateuszem Brzostowskim oraz
z jednym z najlepszych polskich pianistów jazzowych Pawłem Kaczmarczykiem. Zespół EABS zagra z światowej
sławy trębaczem Tomaszem Stańko.
Więcej na www.gitaramosina.pl.

24

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy
przez Referat Oświaty, Promocji Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Skierowany jest do mosińskich uczniów –
dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów
klas „0” i „1” szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie
– w dowolnej technice – pracy plastycznej na temat „Mosina oczami dzieci”. Jury
oceniać będzie prace w trzech kategoriach
wiekowych 3-4 , 5 i 6-7 lat. W I etapie
we wszystkich kategoriach wiekowych
wybranych zostanie 30 najciekawszych
zgłoszeń, następnie zostaną one opublikowane na Facebooku Gminy Mosina, tam
będą zbierać „polubienia”.
Zgłoszenia do 7 maja, więcej na mosina.pl.

NIEDZIELA PALMOWA

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Niedziela Palmowa 25 marca na „Zielonym
Rynku”, ul. Farbiarska
w Mosinie odbędzie się targ
rękodzieła, wystawa palm
wielkanocnych, warsztaty
wielkanocne. Zapraszamy
w godz. 09:30-12:00.

26 marca w Mosińskim
Ośrodku Kultury odbędą
się gminne eliminacje XIX
konkursu recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”,
godz. 10:00.

DYSKUSYJNY
KSIĄŻKI
LATO PODKLUB
ŻAGLAMI

RAJD ROWEROWY

21 marca w Mosińskiej Bibliotece Publicznej w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się spotkanie
z pisarką Anną Kamińską,
autorką m.in. książki o Wandzie Rutkiewicz. Zapraszamy
o godz. 17:00, więcej bibliotekamosina.pl.

X. Mosiński Rajd Rowerowy„Rowerem po Gminie
Mosina” 22.04.2018 (niedziela). Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia
pod adresem osir@mosina.
pl lub telefonicznie 691 742
102. Szczegółowe informacje na stronie: osirmosina.
pl, twaelita.org.

SZKOLENIA

PIERWSZA POMOC

Szkolenia dla osób bezrobotnych- ostatnia edycja
dla osób bezrobotnych do 29
roku życia. „Nie bądź bierny
na rynku pracy”. Szkolenia:
pracownik administracyjno-biurowy, dekarz - monter paneli fotowoltaicznych,
magazynier z obsługą wózka
widłowego. Więcej informacji: 618192 746, email: gci@
mosina.pl.

Gminne Centrum Informacji zaprasza na bezpłatne
warsztaty pt. „PIERWSZA
POMOC W PRAKTYCE”,
które odbędą się 22 marca
2018 r. w godz. 15.00 - 19.00,
siedziba GCI, ul. Dworcowa
3, Mosina, I piętro. Kolejne
terminy zajęć: 17.5, 4.10,
15.11 br. Zapisy 61 8 192 746
w godz. 7.30-15.30 lub email:
gci@mosina.pl.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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170 lat Rzeczypospolitej
Mosińskiej - Przed bitwą
Po proklamacji na mosińskim rynku Rzeczypospolitej Mosińskiej 3 maja 1848 r., czasowo obóz powstańców mieścił się
w rejonie Mosiny, między Jeziorem Góreckim a Kociołkiem.
Dowódcą sił powstańczych obwołano Wilczyńskiego, a szefem
sztabu Krotowskiego. Władze pruskie poważnie zaniepokoiły
się sytuacją w rejonie Poznania, a liczba oddziałów powstańczych wzrosła do 800 ludzi. Powstańcy przeprawiali się przez
Wartę i zatrzymali w Rogalinie, w majątku Raczyńskich, skąd
dowództwo postanowiło dokonać wypadu na Kórnik, a po
zmianie planów na Śrem. Władze pruskie zdecydowały się
zniszczyć obóz powstańców. W nocy z 7 na 8 maja wydzielone
oddziały pruskie pod dow. mjr Winninga w kierunku Rogalina
i rano 8 maja o godz. 7.00 zaatakowały obóz.
Oto fragment szczegółowego opisu świadka wydarzeń nieznanego pióra, pochodzący z dokumentów Raczyńskich, opublikowany po raz pierwszy przez dra Stanisława Wasylewskiego
w Kronice Miasta Poznania z 1936 r. (źródło ilustracji).
...Dnia 8 maja, kiedy słońce swemi ogniskami blaskiem powitało rogalińską okolicę, kiedy już wysoko ponad chaty skowronek swą poranną piosenkę nucił, kiedy słowik ostatnie zwrotki
swych psalmów dokończał, wtenczas i taneczni mieszkańce swoje
pacierze odmawiali, szykując się na Odpust św. Stanisława do
Mosiny: albowiem właśnie to była niedziela a w nią przypada
uroczystość św. Stanisława. Dzień to był pogodny, jasny, jeden
z najpiękniejszych wiosny, wszystko oddychało wesołością

wiosenną, wszystko się
tylko ku człowiekowi
uśmiechało. Ale nikt
nie był tej myśli, że ten,
tak wesoło poczynający
dzień, stanie pokryty grubą żałobą, która będzie
pamiętną później przyszłości. Naraz dochodzą oręże: Prusacy! Prusacy! już
w borze na drodze poznańskiej. Jeszcze daleki brzęk pałaszy,
połysk bagnetów, rzucił postrach na przerażonych okrucieństwy
żołnierza pruskiego mieszkańców i obozowych w Rogalinie. Gdy
się prusacy 8, 18 i 19 pułk pod dowództwem majora Wennig
coraz bardziej zbliżali ku wsi ruszył się obóz z dziedzińca i rozdzielił się na trzy części, aby moc pruską rozdwoić, a to w ten
sposób: jedna część udała się na północ ku folwarkowi, druga
ku wschodowi na poznańską drogę, którędy wojsko nadchodziło,
trzecia zaś na południe ku wsi Świątnikom...
Podczas bitwy pod Rogalinem rozstrzygną się losy ustanowionej zaledwie kilka dni wcześniej niepodległości Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wypadki 8 maja 1848 r. opisze także
w swoich pamiętnikach biskup Zygmunt Szczęsny Feliński,
który jako 17-letni chłopak brał udział w bitwie rogalińskiej.
Jego relacja – w następnym numerze „Informatora”. 
J.Nowaczyk

Powstanie Wielkopolskie – Gmina Mosina pamięta
Ze wspomnień powstańca
Józef Matuszak,
powstaniec z Ziemi Mosińskiej,
urodził w 1898
r. w Dobierzynie.
W listopadzie
1916 r. został powołany do armii
pruskiej, „do lotników na Ławicy”
– zapasowego oddziału lotników
Flieger Ersatz Abteilung nr 4. Po przeszkoleniu przydzielono go
do myśliwskiej eskadry i wysłano do Francji. Z frontu II wojny
światowej powrócił 23 listopada 1918 r. Po wybuchu powstania
wielkopolskiego zgłosił się jako ochotnik do 4 kompanii marynarzy pod dowództwem Adama Białoszyńskiego. Marynarze
z tej kompanii weszli w skład sił porządkowych Służby Straży
i Bezpieczeństwa. Kompania zasłynęła z determinacji i patriotyzmu. W Poznaniu wsławili się m.in. trzykrotnym szturmem
koszarów 6. pułku grenadierów, uchronili również pozostawione
bez straży niemieckie magazyny z mieniem o wartości 25 milonów marek. Zapasy te posłużyły pułkom poznańskim idącym
na odsiecz obrońcom Lwowa. Marynarze stacjonowali w koszarach 47. pułku piechoty przy ul. Bukowskiej, które sami zdobyli,
ale ich dokonania wykraczają daleko poza stolicę Wielkopolski.

AKTUALNOŚCI

Walczyli jako piechota: pod Szubinem, Samoklęskami, Turami
i Rynarzewem. Granatowe mundury widać też było w czasie walk
pod Wolsztynem, Kopanicą i Zbąszyniem...
Ze wspomnień Józefa Matuszaka: „11 grudnia 1918 r. zapisałem
się z bratem Walentym i Franciszkiem w Poznaniu biurze Bibliotece
Uniwersyteckiej przy ul. Fr. Ratajczaka [wówczas Rycerskiej: przyp.
red.] do 4. komp. Marynarzy, dowódca druh Białoszyński, szef
komp. druh Trojanowski, brałem udział w oswobodzeniu Poznania(...).Powstanie robiłem w Poznaniu do 9 stycznia, a 10 stycznia
1919 w 100 powstańców wyjechaliśmy do Rynarzewa i chcieliśmy
się przedostać przez Tury do Bydgoszczy. Sztuka się nie udała i
straciliśmy 18 druhów. Potem do Rynarzewa, tak że udało mi się
z okrężenia wydostać i dolecieć do Łabiszyna. 14 dni walczyłem
z powstańcami kompanii z Trzemeszna(...). Z Rynarzewa do Poznania powrócił 4 lutego 1919 r. i przydzielono go do 10. pułku pod
dowództwem Andrzeja Koppy – 3. batalionu 12. kompanii. „Walczyłem na froncie zachodniem i wschodniem.” W lutym 1920 r.
Józef Matuszak przydzielony został do wydziału samochodów przy
sztabie 17. dywizji dowodzonej przez por. Kwileckiego, w sierpniu
1920 r. do 7. Zapasowej Autokolumny w Poznaniu, a w listopadzie
do Dywizjon Samochodów Pancernych, w którym mianowany
ostał kapralem i pierwszym majstrem 3. kolumny. Zwolniony
z wojska został 17 czerwca 1921 r. Zmarł w 1973 r. Pochowany
został na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Na zdjęciu: rok 1928, 10 - lecie IV Kompanii Marynarzy, wśród
obecnych - Józef Matuszak. 
J. Nowaczyk
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Ferie w Gminie Mosina

