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tel. 61 8109 550,  e-mail: zastepca.burmistrza@mosina.pl

Burmistrz i jego zastępca przyjmują mieszkańców 
w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 17.15.

Aby umówić się na spotkanie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi 
Interesanta

tel. 61 8 109 505, 506
e-mail boi@mosina.pl

Straż Miejska: 61 8 197 855, 501 467 312
Zarządzanie Kryzysowe: 608 406 012

Policja:  997

Po dziesięciu miesiącach wytrwałej nauki i pracy zbliża się czas, 
na który z utęsknieniem czekają uczniowie i nauczyciele.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 życzymy 
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkół wszelkiej 

pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy i realizacji 
wakacyjnych planów. 

Wam Drodzy Uczniowie, życzymy wakacji pełnych słońca 
oraz aktywnego wypoczynku. Korzystajcie z uroków Polski 
i świata, nie zapominając o atrakcjach najbliższej okolicy, 

byście od września wrócili wypoczęci i pełni energii do nauki.

Władze Samorządowe Gminy Mosina
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Potrzeby inwestycyjne na oświatę powoli się 
wyczerpują. Kończymy większość wielkich za-
dań budowy, rozbudowy czy termomodernizacji 
obiektów oświatowych. Otwiera to możliwość 
rozwoju oferty oświatowej w latach 2019-2020.

Wspólnie ze szkołami dokonaliśmy analiz moż-
liwości i potrzeb każdej z placówek oświatowych. 
Pragniemy rozwinąć ofertę edukacyjną każdej ze 
szkół korzystając z jej najmocniejszych atutów. 
Okres najbliższego roku szkolnego (2018-2019) 
to czas przeznaczony na konsultacje i przygoto-
wania. Dodatkowa oferta edukacyjna zostanie 
wprowadzona od roku szkolnego 2019-2020.
SP Czapury

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera 
w Czapurach znajduje się w szczególnej sytuacji. 
Trwa rozbudowa szkoły, co utrudnia w obecnych 
warunkach jej funkcjonowanie i dlatego podej-
mowanie decyzji na rzecz rozszerzenia przyszłej 
oferty dydaktyczno-wychowawczej jest jeszcze 
przedwczesne. Aby wypracować w przyszłości 
profi l edukacyjny szkoły nauczyciele, rodzice na 
czele z dyrektorem szkoły muszą poznać możliwo-
ści, jakie przyniosą w najbliższym czasie zmiany 
organizacyjne placówki tj. nowa kadra pedago-
giczna, infrastruktura oraz wyposażenie klas lek-
cyjnych. Zdaniem dyrektora szkoły, najbliższy rok 
szkolny 2018/2019 będzie dobrym momentem, 
aby poprzez konsultacje w gronie nauczycieli 
i rodziców wypracować podstawy wyboru zajęć, 
o które rozszerzyć ofertę edukacyjną szkoły.

SP Daszewice
Środowisko szkolne (tak Rada Pedagogiczna jak 

i Rada Rodziców) uznało, że najlepszym kierun-
kiem rozwoju będzie utworzenie klasy dwujęzycz-
nej. Już teraz w szkole pracują nauczyciele, którzy 
mogą prowadzić lekcje biologii i historii w języku 
angielskim, a od roku szkolnego 2019/2020 oferta 
zostanie rozszerzona także o chemię. Mając na 
względzie wieloletnią współpracę międzynaro-
dową szkoły oraz naukę dwóch języków obcych, 
ww. organy jednomyślnie poparły propozycję 
utworzenia klasy dwujęzycznej.

Organ prowadzący rozważa możliwość przyj-
mowania uczniów spoza gminy (najbliższe są 
Kamionki), którzy wykazywaliby się określoną 
średnią ocen. 

SP „Dwójka” Mosina
Szkoła zakłada funkcjonowanie grup z zwięk-

szoną ilością języka obcego oraz klasę politech-
niczną, w której matematyka, fi zyka i informatyka 
prowadzone byłyby na dwóch różnych pozio-
mach. W ramach zajęć dodatkowych szkoła pla-
nuje warsztaty teatralno-humanistyczne. Zajęcia 
w wybranych przedmiotach prowadzono by 
w grupach celowo tworzonych dla poszczegól-
nych zajęć. 

SP „Jedynka” Mosina
Nadchodzący rok szkolny będzie okresem 

przygotowania szkoły do wprowadzenia nowego 
w naszej Gminie rozwiązania – oddziału dwuję-
zycznego.  W tym czasie zostanie przeprowadzona 
diagnoza zainteresowań i zapotrzebowań wśród 
uczniów i rodziców. Oddział dwujęzyczny może 
być utworzony od klasy siódmej szkoły podsta-
wowej.

Alternatywnie wobec utworzenia klasy dwuję-
zycznej rozważane jest poszerzenie oferty o jedną 
godzinę innego przedmiotu, do wyboru zgodnie 
z zainteresowaniami uczniów klas siódmych.

SP Krosinko
Szkoła proponuje powiększenie oferty edukacyj-

nej o segment biologiczno-chemiczny. Od roku 
szkolnego 2018/2019 w szkole prowadzone będą 
zajęcia  w ramach projektu „Przygoda z nauką”, 
fi nansowanego przez EFS. Dla uczniów wykazu-
jących zdolności i wymagających uzupełnienia 
widomości z  klas IV-VI będą prowadzone zajęcia 
z matematyki i przyrody/biologii. Projekt będzie 
trwał trzy lata.

W ramach rozwoju oferty edukacyjnej dodatko-
wo od roku szkolnego 2019/2010 w szkole będzie 
działało kółko biologiczno-chemiczne.

Segment biologiczno-chemiczny był konsulto-
wany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

SP Krosno
W związku z fi nalizacją rozbudowy infrastruk-

tury sportowej (hala widowiskowo-sportowa) 
społeczność szkolna pragnie położyć szczególny 
nacisk na poszerzenie oferty zajęć sportowych. 
Nastąpiłoby to poprzez reorganizację zajęć wy-
chowania fi zycznego i wyłonienie   od klasy VII 
grup dzieci, które chcą odbywać zajęcia wycho-
wania fi zycznego w zwiększonej liczbie godzin. 
Wstępnie zostało ustalone, że w grupie chłop-
ców dyscypliną wiodącą byłaby piłka nożna, 
a w grupie dziewcząt gimnastyka artystyczna, 
a proponowane rozwiązania będą obowiązywać 
od roku szkolnego 2019/2010.

SP Pecna
W szkole przyjęte zostało założenie, że zostaną 

wprowadzone dodatkowe zajęcia z wychowania 
fi zycznego i biologii.

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podsta-
wowej w Pecnej dla klasy VII proponowane jest 
wprowadzenie dodatkowych zajęć z wychowania 
fi zycznego i biologii.

Mając na uwadze zainteresowania młodzieży 
aktywnością fi zyczną i wynikami sportowymi, 
a także możliwość rozwijania współpracy z Nad-
leśnictwem Konstantynowo, dodatkowe zajęcia 
z biologii przyczynią się do pogłębienia wiedzy 
o otaczającej nas przyrodzie, kształtowania postaw 

proekologicznych oraz mających  na celu ochronę 
środowiska.

SP Rogalin
Szkoła w Rogalinie prowadzi zajęcia w syste-

mie po jednym oddziale na każdym poziomie 
edukacyjnym. W naturalny sposób poszerzenie 
oferty edukacyjnej może polegać na zwiększeniu 
ilości godzin zajęć pozalekcyjnych dla zaintere-
sowanych uczniów. 

W szczególny sposób dotyczy to lekcji matema-
tyki oraz przedmiotów przyrodniczych (biologii, 
chemii, fi zyki lub geografi i).

Zakres poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły 
był tematem dyskusji wśród członków rady pe-
dagogicznej oraz przedstawicieli rady rodziców. 
Przystępując do wyboru kierunku, w jakim po-
winna rozwijać się szkoła, zwrócono uwagę na 
dotychczasowe sukcesy uczniów i absolwentów, 
ofertę szkół ponadpodstawowych, jak również na 
zainteresowania uczniów.

SP Rogalinek
W szkole przeprowadzono rozmowy z uczniami 

klasy V, przedstawicielami Samorządu Uczniow-
skiego, rodzicami i gronem pedagogicznym. 
W dyskusji przyjęto propozycję zwiększenia oferty 
edukacyjnej o zajęcia komunikacji (profi l public 
relations), która to zacznie funkcjonować od roku 
szkolnego 2019/2020. 

W ich ramach założono dodatkową lekcję języ-
ka polskiego w zakresie poszerzenia kompetencji 
świadomego posługiwania się  fi gurami retorycz-
nymi, tworzenia pism urzędowych, doskonalenia 
autoprezentacji w formie wystąpień publicznych. 
Profi l public relations zostanie wzbogacony o za-
jęcia języka angielskiego prowadzone przez native 
speakera, lekcje matematyki z podstawami przed-
siębiorczości i bankowości, zajęcia z zawodoznaw-
cze i naukę programowania. Oferta dydaktyczna 
będzie dzielona semestrami.

Harcerze
Pragniemy również wzmocnić element wycho-

wawczy szkół poprzez współdziałanie każdej 
z placówek oświatowych ze Związkiem Harcer-
stwa Polskiego. Harcerstwo jest ruchem wycho-
wawczym, którego celem głównym jest wycho-
wywanie człowieka umożliwiające harmonijny 
rozwój intelektualny, społeczny, duchowy i fi zycz-
ny. Magdalena Jakubowska, Komendant Hufca 
ZHP Mosina zadeklarowała pełną współpracę 
w tym zakresie. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina

Rozwój oferty edukacyjnej
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina

- ważniejsze działania i decyzje 

26 kwietnia – 25 maja  

• przedłożono Radzie Miejskiej  
w Mosinie na sesję wyznaczoną na dzień 
29 maja projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2018 – 2022 oraz projekt zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2018. 

• zakończyły się prace Komisji Rady 
Miejskiej związane z oceną wykonania 
budżetu za 2017 r.  i dnia 29 maja 2018 r. 
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Mosina za 
2017 r. oraz uchwałę w sprawie udziele-
nia Burmistrzowi Gminy Mosina abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2017 rok. 

• sporządzono wniosek o zwrot czę-
ści wydatków poniesionych w 2017 r. 
w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 
zwrotu wynosi 129 899,83 zł.

Inwestycje drogowe:
• przygotowanie przetargu na budowę 

drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie 
istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na 
drogę powiatową nr 2460P w Czapurach 
wraz z przebudową zjazdu,

• przygotowanie i wysłanie zapytania 
ofertowego ws. budowy boiska sportowe-
go wielofunkcyjnego na terenie szkoły 
Podstawowej w Daszewicach,

• przesłanie zapytania do Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu odnośnie planowanej prze-
budowy drogi wojewódzkiej nr 431  
w sprawie przebudowy skrzyżowania 

FINANSE

KRONIKA INWESTYCJI

Burmistrz uzyskał absolutorium
29 maja 2018 roku, o godzinie 23.10 zakończyła się pierwsza część sesji ab-

solutoryjnej, przerwanej z uwagi na niemożliwość wyczerpania w tym dniu 
przyjętego porządku obrad. O godzinie 17.54 radni Rady Miejskiej w Mosinie  
w głosowaniu jawnym, 17 głosami „za” oraz 4 głosami „przeciw” przyjęli uchwa-
łę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok. 

Z wynikami głosowania można zapoznać się na stronie: mosina.esesja.pl -> 
Ostatnie posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wykonanie 
budżetu Gminy Mosina za rok 2017 -> Uchwała w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Gminy Mosina z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wcześniej 
przedstawiono między innymi: 

• Uchwałę Nr SO-0954/14/7/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, wyrażającą pozytywną opinię o sprawozdaniu  
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2017. 

Z treścią tej uchwały można zapoznać się na stronie: mosina.esesja.pl -> Ostatnie 
posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wykonanie budżetu Gmi-
ny Mosina za rok 2017 -> Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy 
Mosina za rok 2017.

Komisja Rewizyjna obradująca w składzie czteroosobowym jednogłośnie przyjęła 
wyżej wymienioną  uchwałę. Z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej oraz składem 
obradującej komisji można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl -> Ostatnie 
posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wykonanie budżetu Gminy 
Mosina za rok 2017 -> wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi 
Gminy Mosina absolutorium za 2017 rok.

• Uchwałę Nr SO-0955/21/19/2018 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina za 2017 rok. Skład orzekający wyraził opinię, że 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie z tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok został należycie uzasadniony.

Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl -> Ostatnie 
posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wykonanie budżetu Gminy 
Mosina za rok 2017 -> opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2017 rok.

• Przedstawiono także opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mosinie o wy-
konaniu budżetu Gminy Mosina w roku 2017 oraz stanowiska klubów radnych 
Gminy Mosina w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina w 2017 roku.

Dalsza część obrad została przeniesiona na dzień 5 czerwca 2018 roku i toczyła 
się przez 5 godzin. Łączny czas trwania sesji absolutoryjnej to około 12 godzin 
i 30 minut, co stanowi niewątpliwy rekord czasu trwania sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie w kadencji 2014 – 2018. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   
sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożone zostało organowi stanowią-
cemu w ustawowym terminie – tj. do 31 marca 2018 r. Sprawozdanie zawiera 
część opisową i tabelaryczną. Przedstawia wykonanie dochodów i wydatków  
w zestawieniu kwotowym i procentowym, w tym także środków zewnętrznych. 
Zawiera też załącznik dotyczący realizacji wydatków inwestycyjnych, sprawoz-
danie o przychodach i rozchodach, zestawienie wydatków dotyczących szkół  
i przedszkoli, udzielonych dotacji, informację o kwocie deficytu/nadwyżki oraz 
wysokości zadłużenia, załącznik pokazujący dochody i wydatki realizowane 
przy udziale środków europejskich. 

Z treścią sprawozdania można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl -> 
Ostatnie posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wykonanie 
budżetu Gminy Mosina za rok 2017 -> Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2017 rok.
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ul. Budzyńskiej z drogą wojewódzką 
nr 431 ul. Marii Konopnickiej, 

• przekazanie placu budowy ul. Czar-
nokurz w Mosinie,

• przygotowanie do przetargu na wy-
konanie budowy zatok postojowych 
dla autobusów w ciągu ul. Mostowej 
w Mosinie,

• zakończenie robót budowlanych 
związanych z budową chodnika w cią-
gu ul. Ludwikowskiej 

w Krosinku,
• kontynuacja budowy ul. Torowej  

w Mosinie oraz z utwardzeniem pobocza 
w Sowinkach,
• zawarcie umowy na remonty dróg 

powiatowych w granicach administra-
cyjnych miasta Mosina: ul. Wawrzynia-
ka,  odcinek ul. Śremskiej i odcinek ul. 
Leszczyńskiej.
Oświetlenie:

Analiza i sprawdzanie ofert związa-
nych z budową oświetleń drogowych  
z oprawami LED na terenie Gminy Mo-
sina – cz. I  obejmująca zadania: Mosina 
ul. Chrobrego, Śmiałego – etap V, ul. 
Fredry, plac zabaw przy ul. Powstań-
ców Wlkp., ul. M. Konopnickiej (bo-
isko sportowe) – etap II; Dymaczewo 
Stare,  ul. Sosnowa –  etap II; Drużyna, 
ul. Choinkowa – etap I; Radzewice, ul. 
Piaskowa; Sasinowo, ul. Leśna – etap I; 
Pecna, ul. Polna.
Inwestycje kubaturowe:

• rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Czapurach – kontynuacja prac, 

• budowa hali widowiskowo-sportowej 
w Mosinie – kontynuacja prac,

• wykonanie ogrodzenia boiska tra-
wiastego w Babkach,

• opracowanie projektów technicz-
nych dla zadań: Psi park – Mosina ul. 
Chełmońskiego, rozbudowa placu zabaw  
i bud. siłowni zewnętrznej – Sasinowo, 
rozbudowa placu zabaw o altanę – Mo-
sina, ul. Jeziorna, rozbudowa terenu 
rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej 
– Mieczewo, rozbudowa placu zabaw  
o wiatę – Rogalin, ul. Szkolna, rozbudo-
wa placu zabaw o wiatę – Rogalin, ul. 
Nowa,zagospodarowanie terenu przy 
ul. Piaskowej w Krośnie,

• rozesłanie zapytań ofertowych na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę sali gimnastycznej  
w Rogalinie,

• opracowanie projektu techniczne-
go na wykonanie zjazdu z ul. Śremskiej  
w Świątnikach, 

• przygotowywanie zapytań oferto-
wych na termomodernizację starego 
budynku SP w Czapurach, 

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Radę 
Miejską w Mosinie uchwałą Nr XLII/441/16 w wysokości 124 389 991,47 zł po 
stronie dochodów i 130 710 039,55 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości 27 174 633,00 zł. 

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 roku w głosowaniu jawnym 
za przyjęciem budżetu przedstawionego przez burmistrza gminy głosowało 14 
radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 radnych było nieobecnych. 

Wyniki głosowania można znaleźć na stronie mosina.esesja.pl -> Posiedzenia 
wg organów -> Radni-Sesja -> Sesja nr XLII w dniu 29 grudnia 2016.

Uchwalony budżet zmieniany był dziesięciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz siedmiokrotnie zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina. Po 
wprowadzonych zmianach plan po stronie dochodów wyniósł 132 570 262,07 
zł, a po stronie wydatków 147 833 011,55 zł,  w tym dotacje celowe na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 32 
421 912,22 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2017 stanowi kwotę 128 555 394,06 zł, co stanowi 
96,7% planowanych dochodów ogółem, natomiast wydatków 139 232 499,11 zł, 
tj. 94,18% planowanych wydatków ogółem.

Przychody wykonano w kwocie 25 778 084,63 zł, na którą składają się:
• 13 500 000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
• 12 158 084,63 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
    ustawy o finansach publicznych,

• 120 000,00 zł – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku 
   krajowym.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 7 179 951,92 zł, są to:
• 6 500 000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacji) oraz 
spłaty  pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 679 951,92 zł,  na 
zadania pn.: 

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Fredry w Mosinie” – 24 840,00 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie” – 210 889,40 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, 
    Ogrodowej w Mosinie” – 264 184,06 zł,
- „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy 
    Mosina” – 83 692,32 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II” – 69 230,76 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie” – 27 115,38 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 15 262 749,48 zł i zostanie pokryty 
przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami, o których mowa  
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 10 677 105,05 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r.  128 555 394,06 zł, tj. 96,97% 
założonego planu, w tym:

• dochody bieżące – plan 122 934 799,12 zł, wykonanie  122 044 929,85 zł, 
    tj. 99,28%,
• dochody majątkowe – plan 9 635 462,95 zł, wykonanie 6 510 464,21 zł, tj. 
    67,57%.

Wykonanie wydatków za rok 2017 wynosi  139 232 499,11 zł, tj. 94,18% zało-
żonego planu, w tym:

•  wydatki bieżące – plan 118 862 015,28 zł, wykonanie 112 310 097,35 zł, 
     tj. 94,49%,
•  wydatki majątkowe – plan 28 970 996,27 zł, wykonanie 26 922 401,76 zł, 
     tj. 92,93%.

Dochody majątkowe w odniesieniu do dochodów ogółem stanowią 5,06%, są 
to głównie dochody ze sprzedaży mienia, z przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, dotacje ze środków UE i dotacje inwestycyjne 
z budżetu państwa.
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• pływalnia - kontynuacja projektu
 Kanalizacje i wodociągi:

• uzgadnianie z Aquanet S.A lokaliza-
cji przepompowni ścieków w Żabinku,

• przygotowanie do podpisania umowy 
z Aquanet S.A na prace projektowe sie-
ci wodociągowej Borkowice - Krosinko  
i  Inwestorstwo Zastępcze dla  sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
dla zadań inwestycyjnych  Drużyny  
i Krosinko II, 

• przygotowywanie materiałów prze-
targowych: dla budowy wodociągu ul 
Poznańska Czapury – szkoła; dla budo-
wy zbiorników wody w Mieczewie; dla 
potrzeb realizacji placu zabaw w Czapu-
rach; dla potrzeb realizacji dokumenta-
cji projektowej – kanalizacja deszczowa 
Szkoła w Daszewicach ul Szkolna, 

• spotkania z Aquanet S.A w sprawach 
bieżących problemów i nowego regula-
minu dostaw wody i odbioru ścieków.
Biuro zamówień publicznych:

• przygotowanie przetragu: zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego po 
północnej stronie Kanału Mosińskie-
go w Mosinie w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”,

• ogłoszenie przetragu: budowa zatok 
postojowych dla autobusów w ciągu dro-
gi powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy 
Mostowej w Mosinie,

• ocena ofert: budowa ścieżki dydak-
tycznej pieszo-rowerowej – teren wokół 
Glinianek w Mosinie; wykonanie doku-
mentacji  projektowej budowlano-wy-
konawczej przebudowy ul. Podgórnej 
i Sikorskiego wraz z odwodnieniem  
w Rogalinku - 2 zadania; przebudowa 
ul. Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa 
wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Mosina – etap III – ul. Reymonta z od-
wodnieniem; budowa chodnika w ciągu 
drogi gminnej przez wieś Żabinko; etap 
I - odcinek w kierunku Nowinek,

• zawarcie umowy: utwardzenie po-
bocza drogi przez wieś Sowinki: etap 
I – prawa strona; budowa ul. Torowej, 
Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzało-
wej i Ogrodowej wraz z odwodnieniem 
w m. Mosina; etap VII – roboty drogowe 
na ul. Torowej; budowa ul. Wodnej, Ko-
pernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej 
oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem 
w Mosinie – etap VII – budowa ul.  Czar-
nokurz wraz z odwodnieniem; 

• otwarcie przetragu: NISKOEMISYJ-
NE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE 
TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA 
TERENIE GMINY MOSINA – ETAP I 
- BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘ-
ZŁA PRZESIADKOWEGO W MOSINIE  

DOCHODY    
Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r.: plan 132 570 262,07 zł, a wykonanie 
128 555 394,06 zł, tj. 96,97%, w tym:

 • dochody bieżące – plan 122 934 799,12 zł, wykonanie 122 044 929,85 zł, tj. 
    99,28% (za 2016 r. wykonanie wynosiło 108 319 767,98 zł, co stanowiło 
    100,38% założonego planu),
 • dochody majątkowe – plan 9 635 462,95 zł, wykonanie 6 510 464,21 zł, tj. 
    67,57% (za rok 2016 wykonanie wynosiło 7 799 791,77 zł, co stanowiło 
    72,54% założonego planu).

Zaległości zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S za 2017 r. wynoszą łącznie 4 970 
811,38 zł, w tym zaległości (na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 4 730 252,90 zł, 
w tym: zaległości z tytułu alimentów 2 254 922,77 zł) Odliczając tę kwotę od 
zaległości ogółem, kwota zaległości z tytułu podatków i opłat wynosi 2 497 
765,05 zł (w 2016 r. odpowiednio była to kwota 2 475 330,13 zł). Łączna kwota 
zaległości w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem wynosi 3,87% (za 
2016 r. wynosiła odpowiednio 4,07%).

Skutki obniżenia górnych granic kwotowych stawek podatków i opłat lokalnych 
oraz obniżenie ceny 1q żyta, który stanowi podstawę liczenia podatku rolnego, 
w skali roku budżetowego umniejszają dochody Gminy o kwotę 3 641 096,73 zł.

WYDATKI
Realizacja wydatków budżetowych w roku 2017:  plan 147 833 011,55 zł,  wy-

konanie 139 232 499,11 zł, tj. 94,18%,  w tym:
 •  wydatki bieżące – plan 118 862 015,28 zł, wykonanie 112 310 097,35 zł, tj. 
     94,49%, (za rok 2016 wykonanie 94 789 442,27 zł, tj. 95,85%,
 • wydatki majątkowe – plan 28 970 996,27 zł, wykonanie 26 922 401,76 zł, tj. 
     92,93% (za rok 2016 wykonanie 11 350 599,12 zł, tj. 57,37%).

Wykonane wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co spełnia wymogi 
art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (różnica 9 734 832,50 zł, w 2016 
r. różnica ta wynosiła 13 530 325,71 zł; w 2015 r., a w 2014 r. 11 354 256,03 zł).

Zestawienie dochodów według działów 
 

dział treść działu plan po 
zmianach 

dochody 
wykonane % wykonania 

odniesienie 
roku 2017 do 

roku 2016 

010 Rolnictwo i łowiectwo 504 847,83 504 847,83 100,00% -58 965,06 
020 Leśnictwo 5 000,00 6 105,66 122,11% 2 607,88 
600 Transport i łączność 388 443,46 317 222,18 81,67% -4 183 092,09 
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 170 794,81 5 657 564,37 91,68% 872 045,93 
710 Działalność usługowa 205 640,13 0,00 0,00% 0,00 
750 Administracja publiczna 255 461,45 233 491,83 91,40% 14 078,24 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 976,00 5 976,00 100,00% -20 813,06 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 14 882,05 124,02% -523,20 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 59 097 135,00 59 162 479,60 100,11% 2 989 082,89 

758 Różne rozliczenia 21 421 834,60 21 459 540,63 100,18% 625 497,75 
801 Oświata i wychowanie 6 726 478,10 4 626 227,65 68,78% 1 932 788,74 
852 Pomoc społeczna 1 248 892,00 1 217 194,32 97,46% -24 542 874,52 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 051,28 20 206,61 250,97% 18 518,81 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172 523,00 161 372,89 93,54% -26 163,67 
855 Rodzina 31 471 680,00 30 655 283,22 97,41% 30 655 283,22 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 262 758,14 3 919 460,77 91,95% 3 695 101,79 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 846,27 8 662,74 110,41% -2 899,76 
926 Kultura fizyczna 605 000,00 584 875,71 96,67% 466 161,02 

Razem: 132 570 362,07 128 555 394,06 96,97% 12 435 834,91 
 
 

Zestawienie wydatków według działów 
 

dział treść działu plan po 
zmianach 

dochody 
wykonane % wykonania 

odniesienie 
roku 2017 do 

roku  2016 

010 Rolnictwo i łowiectwo 524 101,35 523 287,19 99,84% -124 244,15 
600 Transport i łączność 11 125 078,60 10 316 050,23 81,67% -38 096,83 
630 Turystyka 111 602,00 93 230,09 0,00% 13 256,19 
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 465 423,04 4 030 624,96 90,26% 742 764,16 
710 Działalność usługowa 573 929,58 334 426,57 58,27% 170 002,99 
750 Administracja publiczna 10 743 189,15 10 442 737,47 97,20% 1 791 080,88 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 976,00 5 976,00 100,00% -20 813,06 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 394 185,28 2 133 510,03 89,11% 402 458,88 
757 Obsługa długu publicznego 683 000,00 623 483,06 91,29% -18 058,03 
758 Różne rozliczenia 942 298,62   0,00% -530 437,00 
801 Oświata i wychowanie 53 118 114,61 51 512 631,52 96,98% 13 475 800,64 
851 Ochrona zdrowia 558 708,40 388 468,09 69,53% -32 613,06 
852 Pomoc społeczna 3 613 161,00 3 311 798,20 91,66% -24 864 641,38 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329 550,00 295 244,06 89,59% -202 141,38 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 213 578,00 2 054 504,80 92,81% -306 286,85 
855 Rodzina 32 185 783,00 31 265 998,72 97,14% 31 265 998,72 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 319 415,32 10 416 316,41 84,55% 5 013 495,61 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 408 029,11 3 023 687,88 88,72% 487 137,52 
926 Kultura fizyczna 8 517 888,49 8 460 523,83 99,33% 5 867 793,87 

Razem: 147 833 011,55 139 232499,11 94,18% 33 092 457,72 
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w formule „zaprojektuj i wybuduj”; bu-
dowa oświetleń drogowych z oprawami 
LED na terenie gminy Mosina - cz. I 
(9 zadań),

• zaproszeniedo negocjacji: konserwa-
cja oświetlenia dróg i miejsc publicznych 
na terenie Gminy Mosina, na urządze-
niach pozostających we władaniu ENEA 
Oświetlenie. Sp. z o.o.,

• unieważnienie przetargu: NISKO-
EMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W 
ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIORO-
WEGO NA TERENIE GMINY MOSINA 
– ETAP I”- BUDOWA ZINTEGROWA-
NEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO 
W DRUŻYNIE gm. MOSINA w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”; Niskoemisyjne 
przedsięwzięcia w zakresie transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Mosina – 
etap I – budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Pecnej (stacja Iłówiec) 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

• podpisanie umowy użyczenia grun-
tów celem wycinki drzew przez inwesto-
ra Aquanet S.A. w związku z budową sie-
ci kanalizacji w Czapurach i w Wiórku,

• zlecenie przygotowania dokumen-
tacji geodezyjnej na potrzeby złożenia 
wniosku o aktualizację klasoużytku na 
nieruchomości gminnej,

• weryfikacja poprawności formal-
no-prawnej operatów szacunkowych 
sporządzonych na potrzeby ustalenia 
opłaty adiacenckiej.

• wydanie decyzji o ustaleniu opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości wskutek podziału ewi-
dencyjnego,

• przeprowadzenie 3 przetargów na 
sprzedaż nieruchomości, przygotowa-
nie protokołów, publikacja wyników,

• udział w rozprawie administracyj-
nej w sprawie odszkodowania za wy-
właszczenie gruntu, 

• przeprowadzenie przetargu i podpisa-
nie umowy na dzierżawę nieruchomości,

• wydanie 11 decyzji zatwierdzających 
podział nieruchomości. 

• lokale komunalne, socjalne i użytko-
we: trwa procedura związana z wymia-
ną częściową okien w budynku Urzę-
du Miejskiego w Mosinie, zakończono 
termoizolację elewacji tylnej i bocznej 
budynku wielofunkcyjnego w Pecnej 
(BOGM 2018), wymieniono części okien 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

Zestawienie dochodów według działów 
 

dział treść działu plan po 
zmianach 

dochody 
wykonane % wykonania 

odniesienie 
roku 2017 do 

roku 2016 

010 Rolnictwo i łowiectwo 504 847,83 504 847,83 100,00% -58 965,06 
020 Leśnictwo 5 000,00 6 105,66 122,11% 2 607,88 
600 Transport i łączność 388 443,46 317 222,18 81,67% -4 183 092,09 
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 170 794,81 5 657 564,37 91,68% 872 045,93 
710 Działalność usługowa 205 640,13 0,00 0,00% 0,00 
750 Administracja publiczna 255 461,45 233 491,83 91,40% 14 078,24 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 976,00 5 976,00 100,00% -20 813,06 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 14 882,05 124,02% -523,20 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 59 097 135,00 59 162 479,60 100,11% 2 989 082,89 

758 Różne rozliczenia 21 421 834,60 21 459 540,63 100,18% 625 497,75 
801 Oświata i wychowanie 6 726 478,10 4 626 227,65 68,78% 1 932 788,74 
852 Pomoc społeczna 1 248 892,00 1 217 194,32 97,46% -24 542 874,52 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 051,28 20 206,61 250,97% 18 518,81 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 172 523,00 161 372,89 93,54% -26 163,67 
855 Rodzina 31 471 680,00 30 655 283,22 97,41% 30 655 283,22 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 262 758,14 3 919 460,77 91,95% 3 695 101,79 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 846,27 8 662,74 110,41% -2 899,76 
926 Kultura fizyczna 605 000,00 584 875,71 96,67% 466 161,02 

Razem: 132 570 362,07 128 555 394,06 96,97% 12 435 834,91 
 
 

Jak z poniższegoz estawienia wynika największą pozycję wydatków budżetu 
stanowią:

1. Oświata 37% (rok 2016 35,84%, rok 2015 r. 46,59%),
2. Rodzina 22,46%,
3. Administracja publiczna 7,50% (rok 2016 8,15%, rok 2015 8,98%),
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,48%,
5. Transport i łączność 9,76% (w 2015 r. 9,92%).

Wydatki majątkowe opisane zostały w załączniku nr 3 do sprawozdania, w któ-
rym przedstawiono plan i wykonanie każdego zadania inwestycyjnego kwotowo 
oraz procentowo. Zamieszczono także opis stanowiący informację o realizacji 
zadania, jak również informację o umieszczeniu zadania w WPF.

Sprawozdanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r. 

Integralną część sprawozdania za 2017 rok stanowi sprawozdanie z WPF, które 
zawiera także część tabelaryczną i opisową oraz przedstawia zmiany wprowadzone 
do prognozy w 2017 roku. Sprawozdanie to dostarcza informacji o dochodach  
i wydatkach w okresie objętych prognozą z podziałem na bieżące i majątkowe,  
a także określa wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kwoty spłat zaciągnię-
tych pożyczek i wykupu obligacji komunalnych. 

Kwota długu zał. nr 1 WPF na koniec 2017 r. wynosiła 28 937 478,22 zł, co 
stanowi 22,51%, (w roku 2016 kwota długu wynosiła 22 497 430,14 zł, co stano-
wi 19,37% dochodów wykonanych (w 2015 r. 22 590 443,02 zł) – limit to 60%. 

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia kształtują się na poziomie 13,98%, 
przy wskaźnikach planowanych 6,07%.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z przepisem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach pu-
blicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera także informację o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego. (zał. nr 7). Informacja ta prezentuje 
dane dotyczące praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych,  
w tym w szczególności, dane o zmianach, które nastąpiły w ciągu roku budże-
towego. Przedstawiona Państwu informacja podzielona została na cztery grupy:

Zestawienie wydatków według działów 
 

dział treść działu plan po 
zmianach 

dochody 
wykonane % wykonania 

odniesienie 
roku 2017 do 

roku  2016 

010 Rolnictwo i łowiectwo 524 101,35 523 287,19 99,84% -124 244,15 
600 Transport i łączność 11 125 078,60 10 316 050,23 81,67% -38 096,83 
630 Turystyka 111 602,00 93 230,09 0,00% 13 256,19 
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 465 423,04 4 030 624,96 90,26% 742 764,16 
710 Działalność usługowa 573 929,58 334 426,57 58,27% 170 002,99 
750 Administracja publiczna 10 743 189,15 10 442 737,47 97,20% 1 791 080,88 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 976,00 5 976,00 100,00% -20 813,06 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 394 185,28 2 133 510,03 89,11% 402 458,88 
757 Obsługa długu publicznego 683 000,00 623 483,06 91,29% -18 058,03 
758 Różne rozliczenia 942 298,62   0,00% -530 437,00 
801 Oświata i wychowanie 53 118 114,61 51 512 631,52 96,98% 13 475 800,64 
851 Ochrona zdrowia 558 708,40 388 468,09 69,53% -32 613,06 
852 Pomoc społeczna 3 613 161,00 3 311 798,20 91,66% -24 864 641,38 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329 550,00 295 244,06 89,59% -202 141,38 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 213 578,00 2 054 504,80 92,81% -306 286,85 
855 Rodzina 32 185 783,00 31 265 998,72 97,14% 31 265 998,72 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 319 415,32 10 416 316,41 84,55% 5 013 495,61 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 408 029,11 3 023 687,88 88,72% 487 137,52 
926 Kultura fizyczna 8 517 888,49 8 460 523,83 99,33% 5 867 793,87 

Razem: 147 833 011,55 139 232499,11 94,18% 33 092 457,72 
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w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, 
wymieniono stolarkę drzwiową metalo-
wą w budynku wielofunkcyjnym w Pec-
nej, trwa procedura przygotowania do-
kumentacji na najem budynku po szkole 
w Dymaczewie Starym po przeprowa-
dzonym przetargu, dokonano zakupu 
garażu blaszanego dla Sołectwa Żabinko, 
zlecono i wykonano remont Świetlicy 
Wiejskiej w Świątnikach, zlecono roz-
biórkę pozostałości po przepompowni 
w Mosinie przy ul. Harcerskiej wraz  
z wyrównaniem terenu, zlecono naprawę 
instalacji odgromowej w budynku wie-
lofunkcyjnym w Pecnej, zlecono montaż 
szafek elektrycznych na terenie Świetlicy 
Wiejskiej w Mieczewie (zasilanie sceny 
i wiaty piknikowej),

• utrzymanie dróg: przygotowania do 
wykonywanie zadań z Budżetu Obywa-
telskiego 2018  oraz Funduszy Sołeckich, 
wiosenne profilowanie dróg gruntowych 
na terenie gminy, odmalowanie ozna-
kowania poziomego na drogach utwar-
dzonych na terenie gminy, obniżenie 
krawężnika wraz z wymianą barier dro-
gowych przy przejściu dla pieszych przy 

ul. Topolowej w Mosinie, wymiana 
chodnika w Babkach – fragment do 
jednostki wojskowej wraz z wyrówna-
niem drogi,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodo-
wania: wydano 18 zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, 36 decyzji rocznych za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
warunki techniczne dla przebiegu traso-
wego 34 urządzenia w pasie drogowym, 
uzgodniono 2 projekty tymczasowej 
organizacji ruchu, 4 lokalizacje zjazdu 
indywidualnego; prowadzenie spraw 
związanych z modernizacją linii kole-
jowej E-59 realizowaną prze PKP PLK, 
wprowadzono zmianę organizacji ruchu 
na ul. Boczną w Krośnie (próg zwalnia-
jący i strefa zamieszkania) i zlecono wy-
konanie zmiany organizacji ruchy na 
ul. Nowej (strefa zamieszkania) i na ul. 
Wodnej/Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
trwa uzgadnianie projektu zmiany or-
ganizacji ruchu na ul. Leśną i Krosińską 
w Mosinie (przystanki komunikacyjne), 
trwa projektowanie zmiany organizacji 
ruchu na ul. Topolowej w Mosinie w za-
kresie przejścia przy szkole podstawowej 
oraz uporządkowania oznakowania, trwa 
uzgadnianie projektu zmiany organizacji 
ruchu na ul. Wiejskiej w Mosinie (ruch 
warunkowy dwukierunkowy od strony 
ul. Pożegowskiej do zwężenia w Mosinie, 
trwa procedura uzgodnienia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu w związ-
ku z Mistrzostwami Świata w Nordic 

1. grunty,
2. budynki,
3. sieci wodociągowe, sanitarne i deszczowe,
4. środki transportu.

Zaprezentowano w tym załączniku dane na 1 stycznia 2017 r., zmiany oraz dane 
na 31 grudnia 2017 r. W grupie budynków zostały opisane zmiany, które nastą-
piły w ciągu roku 2017. W grupie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych  
i deszczowych w uwagach zamieszczono kwoty i opisy poszczególnych zmian (in-
westycji) w 2016 r. Ponadto zapisano udziały w spółkach oraz posiadanych akcjach.

Z treścią załącznika zawierającego informację o stanie mienia można się zapoznać 
na stronie mosina.esesja.pl -> Ostatnie posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 
2018 -> Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2017 -> Informacja o stanie 
mienia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2017 r. -> skorygowana informacja  
o stanie mienia komunalnego za 2017 rok wraz z wyjaśnieniami.

Sprawozdania finansowe (art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych):
1. bilans wykonania budżetu,
2. łączny bilans,
3. rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne.

Z treścią sprawozdania finansowego można się zapoznać na stronie mosina.
esesja.pl -> Ostatnie posiedzenia -> Sesja nr LXIX w dniu 29 maja 2018 -> Wyko-
nanie budżetu Gminy Mosina za rok 2017 -> Sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2017 rok.

Dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Mosinie, za udzielone mi absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok.  Dziękuję Państwu za ich 
wytężoną pracę podczas obrad stałych komisji Rady Miejskiej w Mosinie.  Dziękuję 
Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – panu Przemysławowi Mielochowi, Skarb-
nikowi Gminy Mosina – pani Marii Borowiak, Sekretarzowi Gminy – pani Julii 
Olejniczak-Kowalskiej oraz wszystkim Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego 
w Mosinie i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Mosina, a także 
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie, za pomoc w realizacji 
tego zadania. Dziękuję Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli i Zarządom Osiedli oraz mieszkańcom Gminy Mosina za to, 
że uwagami, słowami krytyki i życzliwym wsparciem włączaliście się Państwo  
w budowanie wspólnego dzieła. 

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Dyżur ZUS 
Dyżur pracowników Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych odbę-
dzie się w Mosinie – 20 czerwca 
2018r.  Poruszane będą zagad-
nienia związane z zakresem 
emerytur i rent.

Miejsce: budynek nr 2 Urzę-
du Miejskiego w Mosinie, ul. 
Dworcowa 3, I piętro, sala nr 
13. Data: 20.06.2018 r., godz. 
11.00-14.00. Więcej informacji 
pod nr tel. 61 8192 – 746 lub e-mail: gci@mosina.pl 

GCI
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Walking (spotkanie w ZDP, współpraca 
z OSiR Mosina),

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: wykonano przeglądy rocznych 
obiektów małej architektury będących 
własnością Gminy Mosina, zlecono na-
prawę belki na placu zabaw w Krosinku 
i Rogalinie oraz wymianę deski w scho-
dach znajdujących się na Gliniankach, 
naprawę stacji IBOMBO znajdującej się w 
Krośnie przy Świetlicy Wiejskiej, wyko-
nanie i montaż 3 tablic informacyjnych 
na terenie Glinianek w Mosinie.

• oświetlenie uliczne będące własno-
ścią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie 
oświetlenia ulicznego zgodne z zapotrze-
bowaniem, zlecono montaż szafek elek-
trycznych na terenie Świetlicy Wiejskiej 
w Mieczewie,

• transport, Strefa Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, odszkodowania: organi-
zowanie zmiany rozkładu jazdy dla linii 
komunikacyjnej nr 693 (wprowadzenie 

od 01.06.2018), przegląd przystanków 
komunikacyjnych, zlecono rozbiórkę mu-
rowanej wiaty na przystanku komunika-
cyjnym w Rogalinie, przeprowadzenie 
kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Transportu Drogowego  
w zakresie wydawanych zezwoleń, toczą 
się 2 sprawy o likwidację szkód i odszko-
dowań mienia komunalnego.

Projekty planów miejscowych prze-
kazanych Radzie Miejskiej w Mosinie 
celem uchwalenia

• MPZP Krosno: dla terenów części wsi 
Krosno, usytuowanych pomiędzy ulicą 
Piaskową, ul. Jana Cybisa, ul. Mieszka I, 
ul. Główną wraz z tymi ulicami,

Plany miejscowe na etapie rozpatry-
wania uwag 

• MPZP Krosinko: dla terenów części 
wsi Krosinko i terenów części miasta 
Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą 
wojewódzką nr 431 Kórnik – Mosina – 
Stęszew tj. ul. Wiejską w Krosinku oraz 
ul. M. Konopnickiej w Mosinie wraz z tą 
drogą, a Kanałem Mosińskim (wyłoże-
nie: 30.04.2018 – 23.05.2018, dyskusja: 
9.05.2018, uwagi do 8.06.2018 r.),

• MPZP Krosinko: (usługi w zieleni) dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni  
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz 
od północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjnego 
wsi,

• MPZP Krajkowo: dla południowo–
zachodnich terenów wsi Krajkowo, 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Odtąd nie zawsze zawieszenia postępowania
W 2017 r. w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego 

w Mosinie zaszły duże zmiany. Nie tylko pojawili się nowi pracownicy, ale także 
zwiększyła się ich ilość. Obecnie Referat liczy 6 osób, w tym 5 na stanowiskach 
urzędniczych. W Referacie prowadzonych jest szereg spraw. Najbardziej kluczowe 
to sprawy związane z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Jest to decyzja administracyjna niezbędna do przeprowadzenia procesu inwesty-
cyjnego w przypadku braku planu miejscowego. W 2017 r. w Referacie wydanych 
zostało ponad 180 decyzji o warunkach zabudowy, a od początku 2018 r. ponad 
80. Oprócz decyzji o warunkach zabudowy przygotowywane są projekty planów 
miejscowych. Zarówno decyzje o warunkach zabudowy jak i plany miejscowe 
procedowane są na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.zm.). 

W celu uniknięcia kolizji pomiędzy ustaleniami planu miejscowego, a ustalenia-
mi decyzji o warunkach zabudowy przepisy przewidują możliwość zawieszenia 
postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na okres nie dłuższy niż 
9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Obecnie zawieszane są wszystkie postępo-
wania o ustalenie warunków zabudowy, na terenach dla których sporządzany jest 
projekt planu miejscowego. 

Analiza złożonych wniosków o ustalenie warunków zabudowy i procedowanych 
planów miejscowych, przy konieczności uniknięcia kolizji pomiędzy planami 
miejscowymi i decyzjami skutkująca ewentualnymi odszkodowaniami, a także 
potrzeba przyśpieszenia procesu inwestycyjnego, pozwala na rozpatrywanie, bez 
konieczności zawieszenia postępowania, tych wniosków o ustalenie warunków 
zabudowy, które:

1. są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina;

2. dotyczą projektów planów miejscowych będących w fazie sporządzania projektu 
planu tj. zanim projekt planu zostanie przekazany do opiniowania i uzgadniania 
przez właściwe organy i instytucje.

Wnioski o ustalenie warunków zabudowy spełniające wyżej przywołane wymogi, 
będą zatem rozpatrywane z punktu widzenia spełnienia warunków określonych 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, bez wcześniejszego zawieszenia postępowania na okres do 9 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku.         Urząd Miejski w Mosinie

Adaptacja budynku przy Dworcowej 3 
w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż w uchwale budżetowej na 2018 rok zapla-
nowano środki finansowe na adaptację budynku przy ul. Dworcowej 3 i zmianę 
jego przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie. W chwili obecnej 
podmiot świadczący usługi medyczne w/w budynku zajmuje go bezumownie. 
Ponadto Gmina Mosina w dniu 16 maja 2017 roku zawarła ugodę, na podstawie 
której podmiot świadczący usługi medyczne może przebywać w budynku przy 
ul.  Dworcowej 3 do dnia 30 czerwca 2018 roku. W związku z powyższym, Urząd 
Miejski w Mosinie informuje mieszkańców,  iż z dniem 1 lipca 2018 roku pod-
miot świadczący usługi medyczne powinien opuścić zajmowane pomieszczenia 
w budynku przy ul. Dworcowej 3.

Mając na uwadze powyższe istnieje możliwość wystąpienia utrudnień, 
w dostępie do usług medycznych świadczonych po wskazanej dacie przez podmiot 

zajmujący pomieszczenia przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż w Gminie Mosina dostęp mieszkańców do  usług medycznych nie 
powinien zostać zakłócony z uwagi na fakt ich świadczenia zarówno przez podmiot 
zajmujący pomieszczenia na ul. Dworcowej 3 w Mosinie w innych lokalizacjach 
jak i przez inne podmioty działające w tej sferze usług. 

Urząd Miejski w Mosinie
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usytuowanych pomiędzy drogami tj. 
działkami o nr ewid. 173/2, 189/1, 295 
obręb Krajkowo, granicą administra-
cyjną Gminy oraz granicą administra-
cyjną wsi,

• MPZP Czapury: (północny – zachód) 
dla północno-zachodnich terenów wsi 
Czapury usytuowanych pomiędzy cie-
kiem Głuszynka i rzeką Wartą, gra-
nicą administracyjną Gminy oraz ul. 
Poznańską,

• MPZP Mosina (PKP): dla terenu czę-
ści miasta Mosina, obejmującego działki 
o nr ewid. 1975/3, 1975/4, 1975/5, 1976,  
2010/3, 2011/5, 2011/7, 2011/9, 2012, 
2124/1, 2125/1, 2129/4, 2033/1 obręb 
Mosina,

• MPZP Drużyna (PKP): dla terenów 
części wsi Drużyna, obejmującego 
działki o nr ewid. 48/1, 48/14, 49/1, 
49/3, 50/1, 427, 450/1, 452, 454 obręb 
Drużyna,

• MPZP Pecna (PKP): dla terenu czę-
ści wsi Pecna, obejmującego działki 
o nr ewid. 76/1, 76/2, 81/1, 82, 83/1, 
85/1, 85/2, 87/2, 114/18, 316/2, 317/1, 
318/24, 320/1, 321/10, 396/1, 470/1, 
471/1, 732/1,obręb Pecna;

Dokumenty planistyczne na etapie 
wyłożenia do publicznego wglądu, 
składania uwag

Dokumenty planistyczne na etapie 
opiniowania i uzgadniania 

• MPZP Wschodnia obwodnica mia-
sta Mosina dla przebiegu wschodniej 
obwodnicy miasta Mosina – etap, łą-
czącej ulicę Mocka w Mosinie (droga 
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowinkach – Dru-
żynie (droga powiatowa nr 2465P)  
z przeprawą mostową przez Kanał Mo-
siński – etap I,

• MPZP Krosno – Drużyna: dla  te-
renów części wsi Krosno oraz części 
wsi Drużyna, usytuowanych na połu-
dnie od północnej granicy działek o nr 
ewid. 203/4, 163/15, 163/3, 163/16, 164, 
165/2, 71, 72, 67, 63/5 obręb Krosno, 
Kanałem Olszynka wraz z tym Kana-
łem, a ulicą Wierzbową, ulicą Powstań-
ców Wielkopolskich wraz z tą ulicą  
w Drużynie, linią PKP – Wrocław – 
Poznań wraz z tą linią,

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Mosina,

• MPZP Mosina – Sowiniec: dla tere-
nów części miasta Mosina i części wsi 
Sowiniec, usytuowanych pomiędzy ul. 
Leśmiana i ul. Śremską w Mosinie wraz 
z tymi ulicami,

Plany miejscowe na etapie sporządza-

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina: 

 Wysokość cen za dostarczoną wodę 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78 
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78 
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78 

 
Wysokość cen za odprowadzone ścieki  

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50 
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50 

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług 
urządzeń wodociągowych 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17 
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11 
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53 

 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług  

urządzeń kanalizacyjnych 
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07 
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14 

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
        

Nowa taryfa – woda i ścieki
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora 
RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej 
taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie gminy Mosina.  

Taryfa obowiązuje od 6 czerwca 2018 r. przez okres trzech lat. Składa się ona  
z następujących elementów:

1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Apel do odbiorców wody z wodociągu 
rogalińskiego
Szanowni Mieszkańcy,

W związku z utrzymującą się suszą i wzmożonym poborem wody apelujemy  
o oszczędne nią gospodarowanie.

W trosce o odpowiednie ciśnienie i zapewnienie wszystkim podłączonym dosta-
tecznej ilości wody do celów spożywczych i socjalno-bytowych prosimy 
o podlewanie ogrodów wyłącznie w nocy między godziną 23:00 a 5:00.

 Rozciągnięta sieć wiejska i jej wąskie przekroje oraz ujęcie zakładowe Majątku 
Rogalin nie są w stanie obsłużyć kilkukrotnie wyższego momentalnego rozbioru 
wody bez spadku ciśnienia, co przeżywaliśmy już w minionych suchych latach. 

 Stosując się do apelu jesteśmy w stanie bez problemów przetrwać trudny okres 
suszy. Dziękujemy za wyrozumiałość!   

    Majątek Rogalin
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nia projektu
• MPZP Żabinko: dla terenów wsi Ża-

binko w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki,

• MPZP Bolesławiec – Borkowice: dla 
południowych terenów wsi Bolesławiec 

oraz zachodnich terenów wsi Borko-
wice, usytuowanych na południe od 
Kanału Mosińskiego wraz z Kanałem 
Mosińskim,

• MPZP Krosno – Krosinko: dla tere-
nów części wsi Krosno i Krosinko,

• MPZP Pecna: dla zachodnich i pół-
nocnych terenów wsi Pecna,

• MPZP Czapury: dla terenów przy 
ulicy Poznańskiej w Czapurach, 

• MPZP Mosina: dla terenów przy je-
ziorze Budzyńskim w Mosinie,

• MPZP Mosina: dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie.

Plany miejscowe wymagające pono-
wienia procedury planistycznej

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy J. Dymaczewskim 

w Dymaczewie Nowym, usytuowa-
nych pomiędzy drogą wojewódzką nr 
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachod-
nią granicą działki o nr ewid. 84 obręb 
Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą 
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dy-
maczewo Nowe, południową granicą 
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo 
Nowe, zachodnią granicą jeziora Dy-
maczewskiego (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 20 miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego 
planami i etapu ich procedowania, moż-
na znaleźć na BIP-ie -> Organy gminy
->Burmistrz->Obwieszczenia planistycz-
ne->Wykaz dokumentów planistycznych 
w trakcie sporządzania.

• analiza sprawozdań przygotowanych 
przez podmioty odbierające odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości, 

• prowadzenie postępowań w zakresie 
uzyskania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsię-
wzięcia,

• przeprowadzenie procedury oraz 
przygotowanie projektu uchwały  

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacje na wymianę pieców
Od 2 lipca br. rusza nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych 

na proekologiczne systemy grzewcze. W 2018 roku Gmina Mosina przeznaczyła 
na ten cel 100 000 zł.Nabór trwa do 31 lipca 2018 r.O dotacje mogą ubiegać się 
osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Dotacja 
udzielana będzie wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia 
(kosztów kwalifikowanych) – tzn. kosztów zakupu i montażu nowego źródła cie-
pła. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po 
raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 
Dotacja będzie udzielana z budżetu Gminy Mosina w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jednego beneficjenta.W 2018 
roku na realizację  zadania Gmina Mosina przeznaczyła 100 000,00 zł. Suma 
udzielonych dotacji nie może przekroczyć wyżej wymienionej kwoty. Wnioski 
rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji. Nabór wniosków o dotację 
rozpocznie się od 2 lipca 2018 r. i potrwa do 31 lipca 2018 r. Wzór wniosku  
o udzielenie dotacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Mosinie (mosina.pl). Przypominamy, że 1 maja 2018 r. weszła w życie 
uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na 
obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń oraz zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ma sprawić, 
że na terenie Wielkopolski powietrze będzie czystsze i nie będzie zagrażał nam 
smog. Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych. Wprowadzone 
zostały również ograniczenia dla kotłów oraz kominków i pieców. Wszystkie nowe 
kotły po  1 maja będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego 
podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz spełnienie norm emi-
syjnych wynikających z dyrektyw unijnych. Dodatkowo kotły nie będą mogły 
posiadać rusztu awaryjnego, a także możliwości jego zamontowania. Zgodnie  
z uchwałą kotły nie spełniające wymagań będą musiały być wymienione, jednak 
nie od razu. Wymianę przewidziano w dwóch etapach – do 1 stycznia 2024 r. 
wymianie poddane będą musiały być kotły bezklasowe, tzw. kopciuchy. Drugi 
etap zakłada wymianę do 1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających wymagania  
3 lub 4 klasy energetycznej.

Zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej kotły 5 klasy 
będą mogły być użytkowane dożywotnio. Piece, kominki, kozy zainstalowane 
przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i niespełniające jej wymagań 
będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. O pozostałych działaniach 
Gminy Mosina w celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do środowiska, 
a także o tym, jak mieszkańcy powinni włączyć się do wspólnej walki ze smogiem 
w zakładce ->Ochrona Środowiska->Smog. 

Joanna Nowaczyk

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina: 

 Wysokość cen za dostarczoną wodę 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78 
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78 
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78 

 
Wysokość cen za odprowadzone ścieki  

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50 
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50 

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług 
urządzeń wodociągowych 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17 
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11 
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53 

 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług  

urządzeń kanalizacyjnych 
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto 
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07 
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14 

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
        

Termoizolacja budynku 
wielofunkcyjnego w Pecnej

Zakończono termoizolację tylnej i bocznej ściany wraz z wymianą stolarki 
okiennej budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. Zadanie to zostało wykonane  
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 2018.

Dodatkowo, z bieżących środków finansowych z budżetu Gminy Mosina, 
została wymieniona stolarka drzwiowa metalowa do strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pecnej w tym budynku i do kotłowni, wraz z progami. 
Wykonane zostały także uziomy z punktami kontrolnymi na wyższej czę-
ści dachu, wymieniono okno do kotłowni z podmurowaniem istniejącego 
otworu i likwidacją istniejącego otworu okiennego, wykonano wentylację 
nawiewną i uszczelniono fragment dachu przy naczyniu wzbiorczym poprzez 
warsztatowe wykonanie obróbki blacharskiej. Wyremontowana została także 
drabina na dach.

Oprac. JN na podstawie informacji Referatu Mienia Komunalnego
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Woda za Wartą
W miejscowościach Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Radzewice i Mie-

czewo od lat istnieją problemy z dostępem do wody. Gmina Mosina w czasie 
ostatnich lat podejmowała starania o przejęcie ujęcia wody w Rogalinie. Nie udało 
się. Proponujemy inne rozwiązanie.

Starania Gminy o ujęcie
Od roku 2016 Gmina prowadziła rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych 

na temat przejęcia ujęcia wody w Rogalinie. Samorząd dysponuje odpowiednimi 
zasobami, aby w szybkim tempie podjąć niezbędne inwestycje, które pozwolą na 
dostarczanie wody w odpowiednim ciśnieniu. Palącą kwestią jest również brak moż-
liwości podłączenia do sieci nowych odbiorców. Rozmowy były daleko posunięte. 
Wydawało się, że umowa przekazania gruntu będzie podpisana. Niestety Agencja 
Nieruchomości Rolnych została rozwiązana, a jej obowiązki przekazane Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolniczego. Nowy organ wycofał się z wcześniejszych usta-
leń tłumacząc to toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  
w sprawie odzyskania nieruchomości.

Współpraca z Majątkiem Rogalin
Pozostają zatem dwie drogi zaspokojenia potrzeb mieszkańców – we współpracy 

z Aquanet lub z Majątkiem Rogalin. Pierwsze rozwiązanie niesie ze sobą zmianę 
wody, zwiększenie rachunków za wodę dla mieszkańców sołectw, jak i potencjalne 
zwiększenie ceny za wodę dla wszystkich mieszkańców Gminy Mosina w związku 
z inwestycjami, jakie na terenie wsi przeprowadzałby Aquanet. Już teraz miesz-
kańcy Gminy Mosina płacą więcej za ścieki od mieszkańców Poznania, co wynika  
z różnych kosztów amortyzacji.  Aquanet nosi się z podobnym zróżnicowaniem 
cen za wodę, co może nastąpić przy kolejnym ustalaniu stawek.

W obecnej sytuacji najbardziej optymalna jest współpraca z Majątkiem Rogalin 
w porozumieniu z właścicielem ujęcia. Woda będzie pochodziła z ujęcia w Roga-
linie, nie będzie radykalnych podwyżek, tak dla mieszkańców sołectw jak i tym 
bardziej mieszkańców całej gminy.

Na wniosek Sołectwa Mieczewa doszło do spotkania z Mikołajem Pietraszakiem 
Dmowskim, prezesem zarządu Majątku Rogalin oraz dr. Henrykiem Bylką co do 
możliwości współpracy. Urząd rozpoczął prace nad przygotowaniem porozumienia 
z podmiotem dostarczającym wodę.

O szczegółach będziemy informowali.
Przemysław Mieloch

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie wyrażenia zgody na utwo-
rzenie miejsca okazjonalnie wykorzy-
stywanego do kąpieli na terenie Gminy 
Mosina na rok 2018 oraz określenia se-
zonu kąpielowego,

• przygotowanie projektów uchwał: 
w sprawie określania zasad udzielania 
dotacji celowych z budżetu Gminy Mo-
sina na dofinansowanie kosztów inwe-
stycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej; w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania deklaracji, 
wprowadzanie danych do Bazy Ocen 
Oddziaływania na Środowisko prowa-
dzonej przez GDOŚ,

• prowadzenie spraw związanych z or-
ganizacją systemu odbioru odpadów ko-
munalnych, prowadzenie  postępowań 
administracyjnych w sprawie usunięcia 
drzew i krzewów,

• prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych w zakresie zakłócenia sto-
sunków wodnych ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich,

• prowadzenie postępowania admi-
nistracyjnego w zakresie czasowego 
odbioru zwierząt.

• prowadzenie procedury wyłączenia 
z produkcji gruntów leśnych Parku 
Strzelnica,

• przygotowanie oraz realizacja po-
rozumień w zakresie usuwania drzew 
i krzewów oraz pielęgnacji zieleni oraz 
nasadzenia drzew i krzewów na terenie 
Gminy Mosina,

• przygotowanie projektów nasadzeń 
kompensacyjnych do decyzji Starosty 
Poznańskiego, zezwalających na usu-
nięcie drzew z nieruchomości, stano-
wiących własność Gminy Mosina,

• przygotowanie dokumentacji przetar-
gowej w formule zaprojektuj i wybuduj 
dla projektu zagospodarowania terenu 
przy Kanale Mosińskim,

• wyłonienie wykonawcy wraz z pod-
pisaniem umowy na przeprowadzenie 
ekspertyzy dendrologicznej drzew przy 
ulicy Kolejowej w Mosinie.

•podpisanie umów dotyczących gru-
powego zakupu energii w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej miasta Poznania, 

• z uczniami szkół z partnerskiej gminy 
Seelze i ich opiekunami,

• z przedstawicielami Zarządu Dróg 
Powiatowych w sprawie inwestycji 
wspólnych, realizowanych na terenie 
Gminy Mosina (Odwodnienie ul. Po-

SPOTKANIA

Z  powiatu...
Na XXXIX Sesji Rady Powiatu Poznańskiego, która miała miejsce 23 maja 

2018 roku, radni jednogłośnie podjęli uchwałę: PRELIMINARZ WYDATKÓW 
Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO – NABÓR 2018 - „Dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konser-
watorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych”. Wśród dofinansowanych obiektów znalazł 
się Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i Wspomożenia Wiernych  
w Rogalinku. Przyznana kwota to 80 000,00 zł. To już trzecia transza dofinan-
sowania przez Powiat Poznański od 2016 r. Więcej na ten temat w następnym 
numerze Informatora.  

     Jacek Szeszuła 
Radny Rady Powiatu

   Klub Niezależni dla Powiatu  
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Odbiór odpadów zielonych oraz odpadów 
bio (odpadków kuchennych)

Wobec zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących odbioru odpadów 
zielonych z nieruchomości zamieszkałych, na których znajdują się kompostowniki 
oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przekazujemy informację 
Burmistrza Gminy Mosina.

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób 
segregowany zobowiązani są do osobnego segregowania i oddawania odpadów 
zielonych i odpadków kuchennych.

W tym celu właściciele nieruchomości mają dwie możliwości:
• Zakupienie pojemnika do bio odpadów, tzw. odpadków kuchennych i jego 

czytelne oznakowanie napisem „BIO”, do którego należy wrzucać tylko odpadki 
kuchenne. Istnieje możliwość wyłożenia pojemnika do bio workiem foliowym 
lub wrzucanie do pojemnika odpadków kuchennych w woreczkach. W sytuacji 
wyposażenia nieruchomości w pojemnik do bio, odpady zielone można odda-
wać w workach lub pojemnikach z napisem „ZIELONE” i wystawiać zgodnie  
z harmonogramem ich odbioru lub można dostarczyć je bezpośrednio do PSZOK.

• W sytuacji niewyposażenia nieruchomości w pojemnik do bio odpadów, tzw. 
odpadków kuchennych, właściciel nieruchomości ma możliwość zagospodaro-
wania tych odpadów w kompostowniku. W takim jednak przypadku odpady 
zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) również powinny być zagospodarowane we 
własnym zakresie na kompostowniku. W sytuacji gdy pojemność kompostownika 
jest niewystarczająca na zagospodarowanie wszystkich odpadów zielonych (trawa, 
liście, drobne gałęzie) właściciel nieruchomości ma możliwość ich wystawienia 
przed nieruchomość w workach lub pojemnikach z napisem „ZIELONE” zgodnie 
z harmonogramem lub ich dostarczenia we własnym zakresie na PSZOK, gdzie 
zostaną przyjęte w ramach wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamiesz-
kałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Gminy Mosina informuje:

MASZ POJEMNIK DO BIO (ODPADKI KUCHENNE)

ODPADY ZIELONE ODBIERZEMY OD CIEBIE W WORKACH LUB POJMNIKACH ZGODNIE  
Z HARMONOGRAMEM ODBIORU

 
NIE MASZ POJEMNIKA DO BIO

ODPADY BIODEGRADOWALENE POWINIENEŚ ZAGOSPODAROWAĆ WE WŁASNYM  
ZAKRESIE NA KOMPOSTOWNIKU

NIEZAGOSPODAROWANĄ NA KOMPOSTOWNIKU ILOŚĆ ODPADÓW ZIELONYCH ODBIE-
RZEMY OD CIEBIE W WORKACH LUB POJMNIKACH ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM   

              ODBIORU LUB MOŻESZ WYWIEŹĆ JE WE WŁASNYM ZAKRESIE NA PSZOK 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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znańskiej w Daszewicach, przebudowa 
i remont ul. Sowinieckiej w Mosinie, 
budowa ścieżki rowerowej na odcinku 
Żabinko – Mosina), 

• udział w spotkaniu gmin: Mosi-
na, Tarnowo Podgórne Rokietnica 
oraz Luboń z przedstawicielami firmy 
Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. w Piotrowie 
Pierwszym. Samorządy reprezentował 
mecenas Maciej Kiełbus z kancelarii Dr 
Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna sp. k.,

• udział w spotkaniu z członkiem za-
rządu Szpitala w Puszczykowie, panem 
Piotrem Reiterem w sprawie związanej 
z uroczystością wkopania aktu erekcyj-
nego pod budowę nowoczesnego Bloku 
Operacyjnego, 

• udział w spotkaniu z Prezesem 
Zarządu firmy Anton Rohr Sp. z o.o., 
panem Jarosławem Pawlakiem oraz  
z panią Aleksandrą Kosińską, dyrek-
torem ds. Administracji i Inwestycji 
Firmy w sprawie odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gał-
czyńskiego w Mosinie.

• udział w konferencji z cyklu: „Trans-
fer wiedzy w dziedzinie zrównoważone-
go wykorzystania energii”, Odnawialne 
źródła energii w Wielkopolsce – szanse 
i zagrożenia, 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu Rady 
Sołeckiej sołectwa Mieczewo w sprawie 
analizy możliwości dostarczania wody 
do Sołectwa Mieczewo. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy 
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 
opracowała Joanna Nowaczyk.  
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RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
maj

Rada Miejska w Mosinie obradowa-
ła na dwóch sesjach 25 i 29 maja (sesja 
była kontynuowana 5 czerwca). Odbyła 
także 9 posiedzeń komisji stałych. Prze-
bieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie, która odbyła się 25 maja wrę-
czono Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej 
panu Romanowi Czeskiemu.

Sesja, która odbyła się 29 maja i 5 czerw-
ca była sesją absolutoryjną. Radni po 
wysłuchaniu sprawozdań  i opinii doty-
czących wykonania budżetu Gminy Mo-
sina za 2017 rok oraz po odbyciu dyskusji  
w tym temacie, podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2017 rok oraz 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzo-
wi Gminy Mosina absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Mosina za 
2017 rok. Podczas tej sesji podjęto jeszcze 
52 uchwały: 28 z nich dotyczyło nadania 
statutów sołectwom i osiedlom, natomiast 
13 uchwał dotyczyło skarg mieszkańców 
i radnej. Jedną z uchwał radni zmienili 
uchwałę budżetową na rok 2018, kolejną 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gmi-
ny Mosina na lata 2018-2022, zmienio-
no także Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2018 oraz Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Mosina. Kolejnymi 
uchwałami radni: zmienili wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunki 
i tryb składania deklaracji; określili za-
sady udzielania dotacji celowych z bu-
dżetu Gminy Mosina na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej; wyrazili 
zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie 
gminy Mosina na rok 2018 oraz określi-
li sezon kąpielowy; uchwalili miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów części wsi Krosno; podjęli 
uchwałę o przystąpieniu do przygo-
towania projektu uchwały ustalającej 

zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane; wyrazili 
zgodę  na likwidację Stowarzyszenia Gmin 
Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, a także podjęli uchwałę 
w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładce Prawo, a tak-
że w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541. Na 
stronie www.mosina.esesja.pl można śle-
dzić 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 
18 czerwca, godz. 17.30 – Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu; Komisja 
Promocji Gminy i Współpracy Sa-
morządowej oraz Komisja Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa

Tematy tego posiedzenia to: organiza-
cja roku szkolnego 2018/19 na podsta-
wie arkuszy organizacji pracy placówek 
oświatowych; sprawozdanie z realizacji 
Programu współpracy organów samorzą-
dowych z organizacjami pozarządowymi 
oraz ocena realizacji wybranych projek-
tów, które otrzymały dotację w roku 
2017 i 2018; funkcjonowanie przystani 
żeglarskich na terenie gminy Mosina; 
turystyka wodna; bezpieczne wakacje 
– informacja w zakresie przygotowania 
zaplecza kulturalno-wypoczynkowego, 
miejsca kąpieli, wypoczynku dzieci  
i młodzieży; sprawy bieżące.

19 czerwca, godz. 17.30 – Komisja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej

Tematy tego posiedzenia to: Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy Eme-
dea w Luboniu, opieka dla osób nie-
pełnosprawnych; wizyta w placówce 
opiekującej się seniorami w Czapurach; 
pisemne zapoznanie się z propozycjami 
OPS, OSiR, MOK, sołectw, na temat 
„Akcji Lato 2018”, skierowanej do dzie-

ci i młodzieży z terenu gminy Mosina; 
sprawy bieżące.

25 czerwca, godz. 17.00 – Komisja 
Budżetu i Finansów

Tematy tego posiedzenia to: analiza 
wydatków poniesionych na nasadzenia  
i utrzymanie zieleni w roku 2017 i 2018; 
wykonanie wniosków komisji.

26 czerwca, godz. 17.30 – Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Konkurs „Zielona Gmina 2018”.

27 czerwca, godz. 17.30 – Komisja 
Inwestycji, Mienia Komunalnego  
i Ładu Przestrzennego

Tematy tego posiedzenia to: oferta 
gminy dla inwestorów na inwestycje  
w gminie; wnioski o pozyskanie środków 
zewnętrznych na zadania inwestycyj-
ne, złożone i w przygotowaniu; sprawy 
bieżące.

21 czerwca (czwartek), godz. 18.00 
– uroczysta sesja Rady Miejskiej  
w Mosinie (nagrody i stypendia dla 
sportowców)

28 czerwca (czwartek), godz. 16.00 
– sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może  
w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się  
w budynku Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie. Podane wyżej terminy mogą ulec 
zmianie. Bieżące informacje dotyczące 
posiedzeń, zamieszczane są na stronie 
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty 
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl 
. Można je również uzyskać w Biurze 
Rady, tel. 61 8 109 541. 

Oprac. Monika Kujawska

Statuty zmienione 
Podczas drugiej części majowej sesji 

5 czerwca, Rada Miejska, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom jednostek po-
mocniczych, zmieniła statuty sołectwom 
i osiedlom. Podjęcie uchwał nadających 
jednostkom pomocniczym nowe statuty 
poprzedziała długa dyskusja. 

Najważniejsze zmiany w statutach  doty-
czą wydłużenia kadencji sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli do 5 lat,  
a także pozostawienia kwestii ustalenia 
liczby członków rad sołeckich i zarzą-
dów osiedli sołtysom i przewodniczym 
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zarządów osiedli w przedziale od  
3 – 7 osób. Zmiany zaszły także  
w zapisach dotyczących wymaganej 
frekwencji do podejmowania uchwał 
i rozstrzygnięć przez zebrania wiej-
skie i ogólne zebrania mieszkańców na 
osiedlach. Według nowych statutów  
w wypadku, gdy w wyznaczonym 
terminie w zebraniu wiejskim nie 
uczestniczy wymagana statutem liczba 
osób, przewodniczący zebrania wy-
znacza drugi termin nie wcześniej niż 
po upływie 15 minut od zamknię-
cia pierwszego zebrania, przy czym  
w drugim terminie, zebranie wiejskie 
obraduje i podejmuje uchwały bez 
względu na liczbę uczestniczących  
w nim osób. 

Uchwały statutowe radni podjęli więk-
szościa głosów – 18 głosami „za” przy  
3 głosach „przeciwnych”. 

Rada udzieliła 
absolutorium

Na sesji 29 maja Rada Miejska w Mo-
sinie udzieliła absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy Mosina za 2017 rok. Przed 
podjęciem uchwały absolutoryjnej radni 
wysłuchali sprawozdania z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu, informacji 
o stanie mienia gminnego na dzień 31 
grudnia 2017 r., opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
finansowym wraz ze sprawozdaniem  
o stanie mienia Gminy Mosina, a także 
o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi absolutorium. 
Radni poznali także opinie wszyst-
kich komisji stałych w tej sprawie,  
a także stanowiska dwóch klubów 
radnych. Głosowanie poprzedzi-
ła dyskusja, podczas której zostały 
podniesione kwestie niezrealizo-
wania wszystkich, zaplanowanych  
w roku ubiegłym inwestycji, de-
ficytu, który powstał w wyniku 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, czy nieuregulowaną 
sprawę budynku przy ul. Dworcowej  
w Mosinie. 

Ostatecznie uchwała w sprawie udzie-
lenia Burmistrzowi Gminy Mosina ab-
solutorium za 2017 rok został podjęta 
17 głosami „za” przy 4 głosach „prze-
ciwnych”. 

 

Komisja 
o magistrali

Na majowym posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa gościli przedstawiciele spółki 
Aquanet. Tematem tego spotkania były 
planowane w najbliższym czasie przez 
spółkę inwestycje na terenie gminy 
Mosina. Między innymi rozmawiano 
o budowie magistrali wodociągowej na 
odcinku Krosno-Borkowice-Bolesławiec-
Dymaczewo Nowe-Dymaczewo Stare. 

Podczas kadencji 2010-2014 Komisja 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa złożyła wniosek do Burmistrza 
Gminy Mosina w sprawie budowy sieci 
wodociągowej, w celu poprawy zaopa-
trzenia ich mieszkańców w wodę w mie-
siącach letnich. W wymienionych wyżej 
miejscowościach, a także w Krosinku, 
okresowo w czasie lata występują duże 
kłopoty z  wodą. – W obecnej kadencji 
– mówi Waldemar Wiązek, przewodni-
czący tej komisji – udało się doprowadzić 
do spotkania na naszej komisji z przedsta-
wicielami firmy Aquanet w tej sprawie, 
którym przedstawiliśmy problemy miesz-
kańców.  Zastępca Burmistrza Przemy-
sław Mieloch  podjął szybkie działania 
w kierunku wykupu części gruntów od 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Kro-
sno z przeznaczeniem pod magistralę. 
Dzięki temu spółka Aquanet sfinansuje 
budowę magistrali, przy czym inwestorem 
zastępczym będzie Gmina Mosina. Pro-
jekt tej inwestycji powstanie do końca 
2019 r., następnie wyłoniony zostanie 
wykonawca i budowa się rozpocznie.  

Podczas ostatniego posiedzenia Ko-
misji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa przedstawiciele Aquanet 
S.A. potwierdzili wcześniejsze ustale-
nia w tej sprawie.  

J. Nowaczyk 

W piątek, 19 maja w Gminie Mosi-
na odbyła się uroczystość przekazania 
Sztandaru Sołtysów Powiatu Poznańskie-
go na ręce przedstawicieli Gminy Klesz-
czewo. Sztandar stacjonował w Mosinie 
od listopada 2017 roku i cyklicznie co 
pół roku zmienia swojego właściciela. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja  
w Mosinie, podczas której sołtysi z Gmi-
ny Mosina oficjalnie przekazali sztandar. 
Mszę celebrował ksiądz Edward Majka  
w asyście Kapelana Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego ks, Grzegorza Zbąszynia-
ka. Uroczystość uświetnił Mosiński Chór 
Kościelny pw. św. Cecylii.  Podczas mszy 
świętej obecni byli: Burmistrz Gminy 
Mosina Jerzy Ryś, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Mosinie Pani Małgorzata 
Kaptur, Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, 
Wicestarosta Powiatu Poznańskiego To-
masz Łubiński, Prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego 
Jarosław Maciejewski, Prezes Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego 
Zbigniew Tomaszewski, Radni Powiatu 
Poznańskiego i Radni Rady Miejskiej  
w Mosinie.

Po uroczystej mszy wszyscy zgromadze-
ni sołtysi, goście i mieszkańcy przeszli 
na Zielony Rynek na poczęstunek.

Dziękujemy władzom samorządowym 
i Panu Markowi Dudkowi - Dyrektorowi 
Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie 
za pomoc w organizacji tak ważnej dla 
nas uroczystości. 

 Beata Tomczak 
Sołtys Sołectwa Świątniki

Uroczyste 
przekazanie 
Sztandaru
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W ramach obchodów 170. rocznicy pro-
klamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Niepodległości i Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka od 3 do 26 maja odbywały 
się imprezy upamiętniające to wydarzenie 
historyczne. 

Taaka ryba na 170-lecie
13 maja na Kanale Mosińskim rozegrane 

zostały zawody wędkarskie o puchar Rze-
czypospolitej Mosińskiej. Zawody zorgani-
zowały koła PZW Mosina Miasto, Mosina 
Hobby i Rogalinek wspólnie z Kołem Ło-
wieckim „Żbik”.

W słoneczną niedzielę, w wodach Kanału 
Mosińskiego wędki zanurzyło 27 wędkarzy. 
Zawody zorganizowały koła wędkarskie 
Gminy Mosina i Koło Łowieckie Żbik. 

Po przeszło 6-cio godzinnym połowie, do-
kładnym zważeniu przez zespół sędziowski 
wędkarskich trofeów, wyłoniono zwycięz-
ców w trzech sektorach połowów. I miej-
sce w sektorze C wywalczył Paweł Tyma  
z wagą złowionych ryb 2790 gramów. Na  
I miejscu w sektorze A uplasował się Ma-
riusz Kwaśniewski z trofeum o wadze 1480 g,  
a w sektorze B – Jarosław Karnecki z wagą 
ryb 820 g. „Taaaaką”, czyli największą rybę 
zawodów złowił Mariusz Kwaśniewski,  
a ważyła ona prawie kilogram.

Złowione ryby trafiły z powrotem do wód 
Kanału Mosińskiego, a zwycięzcy otrzymali 
puchary, które wręczyła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur 
w towarzystwie prezesa Koła PZW Mosina 
Hobby  Sławomira Mazurczaka i Koła PZW 
Mosina Miasto Andrzeja Zalewskiego. Do-
datkową nagrodą dla zdobywcy I  miejsca  
w tych rocznicowych zawodach była okolicz-
nościowa statuetka „170 lat Rzeczypospolitej 
Mosińskiej”. 

Najmłodszy z uczestników, 15-letni Daniel 
Kochanka z Koła PZW Rogalinek, złowił 
3 ryby: 2 kiełbiki i 1 płotkę. Chociaż takie 
trofeum nie zapewniło mu pucharu zwycięz-
cy, jak mówi, miło spędził czas. Zawodom 
towarzyszyła zdrowa, sportowa rywalizacja 
i świetna atmosfera z dużą dozą dobrego 
humoru. Po wędkarskiej, kilkugodzinnej 
rywalizacji uczestnicy skonsumowali pyszną 
grochówkę zaserwowaną przez Jerzego Fal-
bierskiego z Koła Łowieckiego Żbik.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, 
dziękując organizatorom za wędkarskie upa-

Obchody 
170. rocznicy 
proklamacji 
i Dni 
Rzeczypospolitej 
Mosińskiej

LJOANNA NOWACZYK
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miętnienie historycznej rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
podkreśliła walory integracyjne imprezy i wspólny wysiłek 
kół na rzecz tego przedsięwzięcia. I chociaż nie wszystkie 
gminne koła mogły w nim uczestniczyć z racji na udział  
w innych, dużo wcześniej zaplanowanych zawodach, moż-
na powiedzieć, że 170. rocznica proklamacji niepodległości  
w Mosinie połączyła wszystkich wędkarzy z naszej gminy.

Festyn pod Mosińską Flagą
W sobotę 19 maja, cztery mosińskie osiedla upamiętniły 

170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej festynem dla miesz-
kańców „Pod Mosińską Flagą”. Ideą przedsięwzięcia była 
popularyzacja barw naszej flagi – jednego z najważniejszych 
symboli Gminy Mosina.

Festyn „Pod Mosińską Flagą” to pomysł zarządów 4 osiedli: 
„Śródmieście”, „Czarnokurz”, „Za Moreną” i „Przy Jezio-
rze”, na włączenie się w obchody  170. rocznicy proklamacji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej zorganizowane przez władze 
samorządowe Gminy Mosina. Mosińska flaga jest jednym  
z najważniejszych symboli naszej Gminy łączących wszyst-
kich jej mieszkańców. Łączy ich również wspólna historia 
Małej Ojczyzny, a jedną z jej chwalebnych kart są wydarzenia  
z czasów Wiosny Ludów i proklamacja niepodległej republiki 
z punktem centralnym w Mosinie. Na ulicach miasta, które 
upamiętniają te wydarzenia: Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
Krauthofera-Krotowskiego i Wiosny Ludów, mieszkańcy 
wywiesili gminne flagi, a przy drogowskazach ulicznych 
pojawiły się tabliczki z opisem nazw tych ulic. Podobną ta-
bliczkę z opisem otrzymała ulica Kosynierów w Rogalinie. 
Festyn zainaugurowało uroczyste, symboliczne odsłonięcie 
nowych tabliczek, które dają początek oznakowania w ten 
sposób wszystkich ulic na terenie gminy Mosina związanych 
z lokalną historią. Dla ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej 
na osiedlu „Czarnokurz” tabliczkę odsłaniali Dorota i Jacek 
Strzeleccy, laureaci Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, za-
razem mieszkańcy osiedla, w towarzystwie Jolanty Szymczak 
- przewodniczącej jego zarządu. Odsłonięcia tabliczki dla ulicy 
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego dokonali: Irena Rybarczyk, 
Dominik Michalak i Wojciech Olszewski z zarządów osiedli 
„Śródmieście” i „Za Moreną”, przez które przebiega ulica. 

  
Mosińska flaga jako temat przewodni sobotniego popołu-
dnia, pojawiła się na warsztatach plastycznych dla dzieci, 
które zręcznie wykonywały papierowe flagi oraz inne 
elementy z jej motywami. Specjalnie dla najmłodszych 
serwowano festynową, cukrową watę oraz inne smako-
łyki, a dla wszystkich – pyszne domowe wypieki. Festyn 
i jego uczestników odwiedzili także mosińscy strażacy, 
a Fundacja Stworzenia Pana Smolenia z Baranówka, na 
tę specjalną, rocznicową okazję przygotowała nie lada 
atrakcję – przejażdżki bryczką dla dzieci i dorosłych. 
Zaprzęg czterech fryzyjskich koni, a także powożący mieli 
co robić, bo chętnych na taką przejażdżkę nie brakowało.

Rajd Rzeczypospolitej Mosińskiej
24 maja odbył się XIX rajd „Śladami Rzeczypospolitej 

Mosińskiej”, w tym roku w ramach obchodów 170. rocz-
nicy proklamacji niepodległości w Mosinie. W rajdzie 
wzięło udział się 30 zespołów klasowych wraz z opie-
kunami. Na metę przybyło ok. 600 osób. Był to swoisty 
rekord ! Byli to uczniowie z Pecnej, Krosinka, Krosna 
oraz szkoły podstawowej nr 1 i nr 2 z Mosiny. Na star-
cie grupy otrzymały kopertę z zadaniami, które tema-
tycznie nawiązywały do 170. Rocznicy proklamowania 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Tegoroczny rajd przebiegał 
pod hasłem: „Młodzi Mosiniacy, to wiedzą”. Uczniowie 
udowodnili, ze tak jest naprawdę, bo z większością zadań 
poradzili sobie doskonale.
Wyniki rajdu

W przedziale klas VII: Im. -  klasa III B gimnazjum SP 
2, II m. klasa VII A SP nr 1, III m. klasa VII c SP nr 1.  
W przedziale klas IV-VI: I m. klasa VI A SP Krosno, II m. 
klasa IV A SP Krosinko, III m. klasa VI SP Pecna.  

Wystawa w Izbie Muzealnej
W Izbie Muzealnej otwarto wystawę „Pamięci Laureatów 

Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej”. W sali ekspozycyj-
nej Izby zaprezentowane zostały sylwetki nieżyjących już 
osób uhonorowanych tym najwyższym, lokalnym wyróż-
nieniem za „umiłowanie, utożsamianie i rozsławianie” 
Ziemi Mosińskiej. 
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 Sesja
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie wręczono 

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznemu laureatowi 
Romanowi Czeskiemu.  Roman Czeski – artysta plastyk, re-
gionalista, autor licznych wystaw, tablic pamiątkowych oraz 
legend i anegdot, popularyzator sylwetki Eleganta z Mosiny. 

Regaty o puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej
W sobotę 26 maja na Jeziorze Dymaczewskim odbyły się 

Otwarte Regaty o Puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej, zorga-
nizowane przez Mosiński Klub Żeglarski. Udział w regatach 
wzięło 8 załóg. 

Festyn 170 lat 
Rzeczypospolitej 
Mosińskiej 
Uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta

Na czas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej burmistrz Jerzy Ryś 
przekazał klucze do bram miasta Młodzieżowemu Sejmowi 
Rzeczypospolitej Mosińskiej pod kierownictwem Marszałek 
Sejmu Magdaleny Górczak. Sejm ustalił zasady obowiązują-
ce podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej na 
szczytną pamiątkę proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej 
przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w dniu 3 maja 1848 
roku. Na ten czas ustanowiona została młodzieżowa władza 
wykonawcza – Rząd Rzeczypospolitej Mosińskiej, a także 
władza sądowniczą złożona z 5 rajców. 

Rekonstrukcja 
Na mosińskim rynku odtworzone zostało historyczne wyda-

rzenie z 1848 r. – ogłoszenie niepodległej, polskiej republiki 
ze stolicą w Mosinie. Rekonstrukcja proklamacji Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej przyciągnęła licznych obserwatorów nie 
tylko z Mosiny. Widowisko przygotowała Grupa Rekonstrukcji 
Cywilno-Militarnej Semper Fidelis, młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Mosine, aktorzy, mosińskie stowarzyszenia 
oraz mieszkańcy miasta. Rekonstrukcja cywilno-militarna 
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie Wiosny Lu-
dów, to pierwsze takie wydarzenie w Mosinie, ale nie pierwsza 
jej inscenizacja.  W roku 1983 na mosińskim rynku wspólnie 
z uczniami „dwójki” zaprezentował ją według własnego sce-
nariusza Jacek Szeszuła – historyk i regionalista. Napisany 
przez niego scenariusz stał się podstawą do przygotowania 
rekonstrukcji historycznej w ramach tegorocznych obcho-
dów 170. rocznicy proklamacji.  26 maja byliśmy świadkami 
niecodziennego widowiska, które wyreżyserował kierujący 
grupą rekonstruktorów Sergiusz Myszograj. Kluczowe postaci 
odegrali Michał Grudziński (oficer pruski) i Andrzej Lajborek 
(Krotowski) z Teatru Nowego w Poznaniu.  Rolę Wojciecha 
Rosta – polskiego burmistrza Mosiny, zagrał Michał Stani-
szewski z Teatru Amatorskiego bez Kurtyny. Jako narratorzy 
opowiadający o przebiegu wydarzeń historycznych wystąpili 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, a w role 
mieszkańców XIX-wiecznej Mosiny wcielili się współcześni 
mieszkańcy miasta. Inscenizację wsparły mosińskie brac-
twa kurkowe – także armatą oraz Stajnia Radi Rogalinek.  
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W sobotnie popołudnie na rynku w Mosinie zapachniało 
historią miasta. Trudno opisać żywiołowy przebieg tego po-
wstańczego zrywu, niezwykłej ekspresji z jaką wykonali swoje 
role wszyscy  uczestnicy przedsięwzięcia. Być może opowie 
o tym fotorelacja z wydarzenia na okładce „Informatora 
Mosińskiego” i film zrealizowany przez StudioNet24 reje-
strujący rekonstrukcję, który wkrótce będzie można obejrzeć.

Rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej  
w roku 1848 według scenariusza Jacka Szeszuły przygo-
towali: Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej Semper 
Fidelis działająca pod Patronatem Burmistrza Miasta Lubo-
nia i Magdalena Komosa-Kaźmierczak, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mosinie pod kierunkiem dyrektor Ewy 
Szymańskiej i Justyny Nojszewskiej, Stajnia Radi Rogalinek, 
Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” i przyjaciele, Teatr Bez 
Kurtyny, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, 
mosińskie bractwa kurkowe, Urząd Miejski w Mosinie, 
Mosiński Ośrodek Kultury. 

     
1 Mosin

Uczestnicy imprezy plenerowej otrzymali na pamiątkę świe-
żo wybitą monetę lokalną „1 Mosin” na stoisku mincerskim 
Witolda Wilhelma. Monety pomagał wybijać Zbigniew Kraw-
czyk. W sobotnie popołudnie do stoiska ustawiała się długa 
kolejka po tę okolicznościową pamiątkę.

Gazeta Mosińska
Ukazała się rocznicowa „jednodniówka” – Gazeta Mosińska, 

relacjonująca „na żywo” wydarzenia historyczne sprzed 170 
lat pod redakcją Joanny Nowaczyk i Jacka Szeszuły. Jedno-
dniówkę, której kolportaż prowadzony był podczas festynu, 
można jeszcze zdobyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie, a także 
w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie i Mosińskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Poczta konna
We współpracy z Pocztą Polską przygotowaliśmy dla miesz-

kańców filatelistyczne wydawnictwa – kartki pocztowe, ko-
perty i znaczki, ozdobne rki, datowniki okolicznościowe. 
Wydawnictwa dostępne były na obleganym podczas festynu 
stoisku Poczty Polskiej.  Niecodzienną atrakcją była poczta 
konna, a korespondencję wrzuconą tego dnia skrzynki na 
miejskim rynku na trasie Mosina – Puszczykowo przewiozła 
Stajnia Radi Rogalinek w asyście oddziału reprezentacyjnego 
Towarzystwa Przyjaciół i Byłych Żołnierzy 15. Pułku Uła-
nów Poznańskich. Wydawnictwa filatelistyczne dostępne 
są jeszcze w Sklepiku Elaganta, a kartki pocztowe i koperty  
w Urzędzie Pocztowym przy ul. Kolejowej 1. Do końca roku 
w jednym okienek tej poczty stosowany będzie rocznicowy 
datownik ozdobny ze zmienną datą.

Happening artystyczny – pomnik Krotowskiego
W Parku na Budzyniu, ku pamięci bohatera Wiosny Ludów 

- twórcy Rzeczypospolitej Mosińskiej Jakuba Krauthofera-Kro-
towskiego, Grupa Pigmaliona z Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu wzniosła jego pomnik w ramach całodniowego 
happeningu. Pomnik można było obejrzeć przez 2 dni. 

Zapraszamy mieszkańców do podzielenia się swoją opinią, 
czy taki pomnik upamiętniający twórcę Rzeczypospolitej 
Mosińskiej powinien zostać wzniesiony w Mosinie jako trwały 
element małej architektury miasta. Opinie prosimy przesyłać 
na adres: informator@mosina.pl.
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Wystawa 
Przed Urzędem Miejskim w Mosinie zaprezentowana ple-

nerowa wystawa przedstawiająca historię Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. 

Konkurs na strój historyczny
W czasie festynu 26 maja na mosińskim rynku zjawiła się 
grupa mieszkańców w strojach historycznych. Była to okazja 
do prezentacji przygotowanych przez siebie strojów w ramach 
konkursu na najlepszy kostium. Każdy kto przybył tego dnia 
w ubiorze z epoki otrzymał także upominek.

Rocznicowe konkursy szkolne
Obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mo-
sińskiej wsparły gminne szkoły konkursami i projektami 
rocznicowymi. Na sobotniej, plenerowej scenie rozstrzygnięto 
niektóre z nich. W kolejnym numerze Informatora - o kon-
kursach i ich laureatach. 

Władze samorządowe Gminy Mosina dziękują wszystkim, 
którzy wsparli organizację obchodów 170. rocznicy prokla-
macji Rzeczypospolitej Mosińskiej  w dniach 3 – 26 maja. 

Obchody zostały objęte patronatem medialnym: TVP 3 
Poznań, Radio Poznań, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, 
Fakty Mosińsko-Puszczykowskie, Nasza-okolica.pl, TTVI 
Mosina.

Sprostowanie
W okolicznościowej jednodniówce „Gazeta Mosińska”, która 

ukazała się z okazji obchodów 170. rocznicy proklamacji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej zostało błędnie podane imię 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka 
za co Pana Marszałka redakcja tej gazety gorąco przeprasza.

Atrakcje Dni 
Rzeczypospolitej 
Mosińkiej
Koncerty

Na Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej Mosiński Ośrodek 
Kultury przygotował atrakcje estradowe: Pole Dance show, 
koncerty lokalnych zespołów Tequilla Band i  Mosińskiej 
Orkiestry Dętej, Camping Hill. Przed publicznością wystąpiły 
też Monika Lewczuk i Urszula. 

Sport
Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej obfitują rokrocznie w wiele 

wydarzeń sportowych. Również w tym roku nie zabrakło 
turniejów, meczów i biegów. W organizację tych wydarzeń 
włączyli sie m.in. Invictus BJJ Mosina, UKS ORLIK Mosina, 
RBK Sports&Managment, GRAnatowa Cafe Club, Guber 
House, Hufiec ZHP Mosina, Koło PZW Gminy Mosina, 
UKS Mosińska Jedynka, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, 
Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
im. T.Jakubiaka, Grupa Inicjatywna Baranówko, PZHGP  
w Mosinie . Głównym organizatorem wydarzeń jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

Bieg „Elegant na 5” jak zwykle przyciagnął największą 
grupę sympatyków sportu. 1500 uczestników w różnych 
kategoriach wiekowych wzięło udział w prawdopodobnie 
najbardziej eleganckim biegu w Polsce m.in. w kategorii „Mi-
strzostwa Polski ELEGANTÓW 5 KM”. Dorośli, nierzadko  
w nietypowych strojach, mieli do pokonania dystans 5 km.  
W biegu osób dosrosłych wzięło udział 119 mieszkańców 
naszej Gminy. Wyniki na stronie osirmosina.pl/.
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 Organizatorzy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2018, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Mosiński Ośro-
dek Kultury składają serdeczne podziękowania patronom 
medialnym oraz wszystkim osobom, organizacjom i insty-
tucjom, które przyczyniły się do współtworzenia święta 
miasta i gminy Mosina.

Patroni medialni: TVP 3 Poznań, Informator Mosiński, 
Radio Poznań, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, nasza
-okolica.pl.

Partnerzy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Mosińskiego 
Ośrodka Kultury w przygotowaniu i realizacji poszczegól-
nych form programu obchodów: UKS Orlik Mosina, UKS 
Mosińska Jedynka, OSP Mosina, Invictus, Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych Mosina, OSP Pecna, Zespół 
Szkół w Krośnie, SP nr 1 w Mosinie, Grupa Wolontariuszy 
działająca przy OSiR w Mosinie, KS 1920Mosina, Gmin-
ne Centrum Informacji, Polski Związek Wędkarski, Krąg 
Instruktorski T.W.A.Elita, Mosiński Klub Żeglarski, Klub 
Sportowy Shootboxer, Stowarzyszenie ”Mosiński Sport”, 
Grupa Inicjatywna Baranówko, Mosińsko-Puszczykowskie 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Tadeusza Jakubiaka.

Osobne podziękowania kierujemy dla wszystkich spon-
sorów za wsparcie finansowe i organizacyjne Dni Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej 2018.  

 

Prawie 20 lat temu Amerykanin Dave Ulmer - pasjonat sprzętu 
GPS, ukrył w lesie wiadro, po tym, jak poprzedniego dnia doszło 
do odkodowania zakłóconego wcześniej sygnału wysyłanego 
przez satelity do odbiorników. Następnie na grupie dyskusyjnej 
użytkowników GPS, podał współrzędne wiadra, które zapeł-
nił różnymi przedmiotami, żeby zachęcić do poszukiwań...Tak 
narodził geocaching – gra terenowa użytkowników GPS, czyli 
poszukiwanie tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych 
przez innych uczestników zabawy. Takie skrytki zawierają dzien-
nik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także 
drobne upominki na wymianę. W naszym kraju, najstarsza skryt-
ka – wirtualna, została opublikowana w serwisie geocatchnig.pl 
w listopadzie 2001 r. Dwa miesiące późnej pojawiła się pierwsza 
niewirtualna skrytka na terenie Polski. 

Skrzynki mogą funkcjonować w dwóch systemach: openca-
chin (serwis funkcjonuje na zasadach „non-profit”) i geocaching 
(bardziej zaawansowane funkcje serwisu wymagają wykupienia 
konta premium). Na terenie gminy Mosina znajduje się około 
200 takich ukrytych skrzynek. Znajdują się najczęściej w cieka-
wych historycznie i przyrodniczo miejscach, czasem znajdują  
w miejscach zapomnianych i okrytych przedziwnymi legendami 
i tajemnicami. Kilka z tych skrzynek założyli Dobrota i Cezary 
Prendcy którzy w geocaching, jak mówią, bawią się od ubiegłego 
roku.  – Nie mogę zdradzić gdzie, ale mogę zdradzić ich nazwy – 
wyjaśnia Dobrota Prentka – są związane z ciekawymi miejscami, 
postaciami i wydarzeniami historycznymi. To skrzynki związane 
z powstańcem wielkopolskim  Piotrem Mockiem, przydrożną 
kapliczką słupową Matki Boskiej, starym cmentarzem żydow-
skim, Matką Bożą Fatimską, Tadeuszem Kościuszko, Pałacem 
na Budzyniu, Stanisławem Kasznicą, Jakubem Krauthoferem
-Krotowskim, kapliczką w robinii akacjowej. Ostatnio państwo 

Prentcy zorganizowali skrzynkę upamiętniającą 170. rocznicę 
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. – Z tej okazji został 
stworzony „drewniaczek” – PWG z logo Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej, który znajduje się w środku skrzynki. Chcieliśmy przybliżyć 
jakiś mały wycinek historii Mosiny, czasem mało znanej innym 
keszerom z całej Polski.

Dla Dobroty i Cezarego Prentkich geocaching i opencaching 
ma walory krajoznawcze, turystyczne i historyczne. – Wymusza 
wyjście z domu, aby spędzić czas na powietrzu, przeżycie przy-
gody, odpoczynek. Jednak bardzo często szukamy w skrytkach 
przedmiotów na wymianę lub przedmiotów podróżnych. Pozwala 
odkrywać wiele ciekawych miejsc w atrakcyjny sposób, bo każda 
skrzynka zdradza ciekawostki o miejscu, w którym jest schowana 
– wyjaśnia D. Prentka.

Geocatching to gratka dla łowców przygód i poszukiwaczy 
skarbów. To także możliwość poznania nowych, ciekawych 
miejsc czy nieznanych historii i ich promocji. 

Dziękujemy wszystkim założycielom skrzynek na terenie naszej 
gminy za popularyzację wiedzy krajoznawczej i jej walorów,  
a państwu Dobrocie i Cezaremu Prentkim także za oddolną 
inicjatywę uczczenia ukrytym przez nich skarbem 170. rocznicy 
proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Joanna Nowaczyk

„Skarb” dla Rzeczypospolitej Mosińskiej
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Fotografie na str. 16 do 23 oraz 31 do 32:
- Dariusz Madej

- StudioNet 24: Piotr Cybichowski
- Zuzanna Kaptur
- Agata Lubowicka

- Katarzyna Leszczyńska
- Paulina Ludwiczak
- Tomasz Przynoga 

- J.B. Matuszak
- fot. archiwum Urszuli
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Od dekady ICEO integruje 
społeczność lokalną

To już 10 lat minęło, kiedy powstało Internetowe Centrum 
Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach. Dokładnie 27 maja 
2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ICEO, którego działalność 
zainaugurowano w ramach projektu „Internetowe Centra Edu-
kacyjno-Oświatowe na wsi’’- ICEO, finansowanego przez Euro-
pejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa. W skład partnerstwa 
realizującego projekt wchodziły: Uniwersytet w Białymstoku, 
Krajowa Izba Gospodarcza, Combidata Poland sp. z o.o. oraz 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jego reprezentantem 
na tzw. Zawarciu, a zarazem Partnerem była Ochotnicza Straż 
Pożarna w Radzewicach. Pieczę nad całością miało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej.

 Nasze Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy 
z dostępem do Internetu (5 stanowisk stacjonarnych i jeden 
komputer przenośny) oraz bibliotekę multimedialną i meble. 
Projekt skierowany został szczególnie dla osób zamieszkujących 
tereny wiejskie zainteresowane zdobywaniem i uzupełnianiem 
swoich kompetencji i kwalifikacji.

 Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Centrum oraz 
Sołtysa Świątnik przez te 10 lat zebrało się kilka kronik ilu-
strujących szeroką ofertę Centrum. Ta różnorodność  zajęć po-
woduje, że przyciąga ono coraz więcej mieszkańców, również  
z sąsiednich miejscowości. Dzięki kreatywnej postawie personelu 
i wychodzeniu naprzeciw potrzebom użytkowników, stało się 
miejscem, w którym każdy bez względu na wiek znajdzie coś 
dla siebie: począwszy od zajęć edukacyjnych, po sportowe, arty-
styczne, kulinarne i wiele innych. Można śmiało powiedzieć, że 
Centrum na stałe wpisało się w sołeckie życie i sprzyja zarówno 
integracji, jak i aktywizacji społeczności lokalnej.

Dziękuję wszystkim za wkład włożony w utrzymanie i rozwój 
naszego Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego.

Dziękuję Władzom Samorządowym Gminy Mosina, Koordyna-
torowi- Karolinie Adamczyk-Pięcie, Personelowi Centrum: Pań-
stwu Renacie i Ireneuszowi Leśniczak, Pani Wiesławie Kędziorze, 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Edwarda Raczyńskiego 
w Rogalinie. Instytucjom, dzięki którym mogliśmy podnieść 
kwalifikacje naszych mieszkańców: Zakładowi Doskonalenia 
Zawodowego w Poznaniu, Ośrodkowi  Kształcenia Zawodo-
wego w Śremie, Szkole TEB Edukacja w Poznaniu. Dziękujemy 
za opiekę informatyczną Panu Leszkowi Świtalskiemu oraz or-
ganizacjom: chórowi Schola Domini, Panu Carlosowi Ramire-
zowi z gitarzystami. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy 
w różny sposób wspierają tę inicjatywę od 10 lat, jednak na 
pewno możemy powiedzieć, że to dzięki Państwa współpracy 
możemy zaoferować tak wiele naszym mieszkańcom, wspólnie 
stwarzamy możliwość ich rozwoju edukacyjnego, kulturalnego 
i jednocześnie integrujemy naszą społeczność. Mamy nadzieję, 
że dzięki dalszej współpracy będziemy mogli kontynuować to, 
co najlepsze i liczymy na kolejne 10 lat owocnej współpracy,  
a może i więcej.     Beata Tomczak 

17 maja stowarzyszenie SAMI SWOI gościło na terenie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Posłów na Sejm 
RP Bartłomieja Wróblewskiego i Szymona Ziółkowskiego. 

Obecnie dzieci z głęboką niepełnosprawnością, których 
rodzice przed czterema laty założyli stowarzyszenie SAMI 

SWOI, odbywają zajęcia terapeutyczne i rehabilitację pod 
okiem specjalistów w SOSW. Jednak po 25 roku życia skoń-
czy się dla nich i dla ich opiekunów opieka edukacyjna  
i pozostaną bez pomocy systemowej ze strony państwa. Ten 
właśnie problem przedstawiony został panom Posłom, podczas 
ich spotkania z rodzicami i dziećmi, podopiecznymi stowa-
rzyszenia. Rozmowy poprzedziła prezentacja pomieszczeń  
i sprzętu rehabilitacyjnego ośrodka, w którym obecnie odby-
wają się dla tych dzieci zajęcia rehabilitacyjne. Podczas spotka-
nia Bartłomiej Wróblewski i Szymon Ziółkowski poznali drogę 
procesu kształcenia dzieci z głęboką niepełnosprawnością,  
a także specyfikę ich potrzeb  w zakresie zajęć rehabilitacyj-
nych. Wspólnie zastanawiano się nad optymalnym rozwią-
zaniem problemu osób z głęboką niepełnosprawnością po 
25 roku życia. Takim rozwiązaniem, jak wspólnie uznano, 
mogłyby być utworzenie specjalnych ośrodków prowadzo-
nych przez powiat z dzienną opieką rehabilitacyjną. Posłowie 
zapewnili, że będą popierać starania rodziców tych dzieci  
o skuteczne rozwiązanie problemu. Poseł Bartłomiej Wróblew-
ski zadeklarował podjęcie rozmów z Minister Elżbietą Rafalską  
w tej ważnej społecznie sprawie. 

JN

Rozmawiali o problemie niepełnosprawnych
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Tegoroczna, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie od-
bywała się w ramach obchodów 170. rocznicy proklamacji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Gośćmi Rady byli między 
innymi Senator RP Piotr Florek, Wicestarosta Powiatu 
Poznańskiego Tomasz Łubiński, Burmistrz Gminy Buk 
Stanisław Filipiak, Tadeusz Tomaszewski asystent Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką, zastępca 
dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Po-
wietrznymi Krzysztof Jakrzewski. Z okazji tej uroczystości 
Marszałek województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak 
przekazał okolicznościowe pismo. – 170-lecie proklamo-
wania Rzeczypospolitej Mosińskiej – napisał Marszałek – 
skłania do przywołania tego ważnego wydarzenia z okresu 
Wiosny Ludów, które ma nie tylko wymiar lokalny, ale 
także zajmuje istotne miejsce w dziejach naszej Ojczyzny. 
Ten wyjątkowy Jubileusz obchodzony w setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości oraz stulecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, przypomina o pewnym etapie w drodze do 
wolności i odrodzenia naszej Ojczyzny. O znaczeniu niepod-
ległej polskiej republiki ze stolicą w Mosinie nie świadczy 
czas jej istnienia, ale sam fakt powołania, będący wyrazem 
zawsze obecnego w świadomości Narodu Polskiego pragnienia 
odzyskania suwerenności i autonomii, które stanowiło źródło 
siły i pozytywnych zmian…W historyczny, szczególny cha-
rakter tegorocznej sesji wprowadził Jacek Szeszuła prelekcją 
poświęconą Jakubowi Krauthoferowi-Krotowskiemu – twór-
cy Rzeczypospolitej Mosińskiej. Tradycyjnym momentem 
majowych, uroczystych obrad mosińskiej Rady było wrę-
czenie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznemu 
laureatowi – Romanowi Czeskiemu, dla którego laudację 
wygłosiła Krystyna Przynoga, dyrektor Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej. Po zakończeniu części oficjalnej, dla laureata oraz 
wszystkich uczestników uroczystości na scenie Mosińskiego 
Ośrodka Kultury wystąpili młodzi, utalentowani gitarzyści: 
Radosław Preisler i Arkadiusz Ławniczak.

Oprawę muzyczną całości zapewniła Mosińska Orkiestra 
Dęta. 

Z laudacji wygłoszonej przez Krystynę Przynogę dla
Romana Czeskiego:

„..W jednym z wywiadów pan Roman, zapytany o swoją 
twórczość, powiedział: „nie czuję się artystą – po prostu robię 
to, co lubię. Życie tak mi się ułożyło, że zawsze robiłem to, co 

chciałem robić, a ludziom, którzy byli przy mnie, dawałem 
coś, z czego się cieszyli. Owszem, mówili, że to jest wyrób ar-
tystyczny, ale… sztuka chyba na tym polega: żeby dać ludziom 
coś, co ich ucieszy. Mieć taką potrzebę.” Słowa te określają całą 
osobowość pana Romka, my doświadczyliśmy tego i pozosta-
jemy bardzo wdzięczni. Wielki szacunek, podziw za empatię, 
z jaką zawsze ten bardzo skromny artysta, traktował nasze 
prośby. Jest osobą głęboko zaangażowaną w każdy projekt,  
w którym uczestniczy. Długo można by opisywać poszczególne 
statuetki, rzeźby, w tym rzeźby monumentalne, ołtarze, a także 
meble, wystroje wnętrz, unikalne stajenki i tablice pamiątkowe 
wykonane jego rękami. (...) Reasumując, całą twórczość pana 
Romka, tę którą znamy do tej pory 

i tą którą zapewne nas jeszcze zaskoczy, możemy opisać   
w jednym zdaniu: większość jego twórczości to wyraz miłości do 
Mosiny i jej okolic, jej pięknych krajobrazów, historii i legend. 
Nasza mała ojczyzna zajmuje w sercu pana Romka wyjątko-
we miejsce. Tworząc dla odbiorców w całym kraju opowiada  
o niej, stara się ją zawsze promować. 

Podobnie podczas odbierania nagród, nigdy nie zapomina 
wspomnieć o Mosinie i szykownym Elegancie, w którego do-
skonale potrafi się wcielić. Na pytanie: czy jest coś w Pana 
dorobku artystycznym, z czego jest Pan szczególnie dumny? 
nieodmiennie odpowiada: „ Jestem bardzo zadowolony z Ele-
ganta. Wiedzieliśmy, że musimy nauczyć ludzi, że być Elegantem 
z Mosiny to nie jest coś wstydliwego, ale coś, co nas wyróżnia 
w całej Polsce i nie tylko.”...

J. Nowaczyk

Medalowa sesja
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6 czerwca uczniowie gimnazjalni gminnych szkół – uczestnicy 
konkursu „Gmina Mosina samorządem stoi”, radni i przewod-
niczący jednostek pomocniczych, odwiedzili Warszawę i Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazd był nagrodą dla młodzieży, 
która wzięła udział w tym konkursie, organizowanym przez 
Radę Miejską w Mosinie. Uczniowie i samorządowcy mieli okazję 
zwiedzić najciekawsze zakątki stolicy, przede wszystkim jednak 
złożyli wizytę w Sejmie RP podczas jego obrad.  

Do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej mosińską delegację 
zaprosił Poseł Bartłomiej Wróblewski, który spotkał się tam z 
uczestnikami wyjazdu. Z tajnikami organizacji pracy parlamen-
tarzystów zapoznał ich przewodnik po  Sejmie Przemysław Fill. 
Atrakcją wyjazdu była niewątpliwie możliwość obserwowania 
toczących się obrad z galerii sali posiedzeń Sejmu. 

Tego dnia Bartłomiej Wróblewski wygłosił z sejmowej mównicy 
swoje oświadczenie w 170. rocznicę proklamacji Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. – Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Dziś 
odwiedziła Sejm grupa uczniów ze szkół Mosiny i ich rodziców. 
Mosina jest gminą, która leży w powiecie poznańskim, niedaleko 
samego Poznania. Ta wizyta – powiedział z poselskiej mównicy 
Poseł – zbiega się w czasie z ważną rocznicą, także ciekawą rocz-
nicą, można powiedzieć, nawet z punktu widzenia całego kraju, 
całej Polski. Ta wizyta zbiega się w czasie z ważną rocznicą, także 
ciekawą rocznicą, można powiedzieć, nawet z punktu widzenia 
całego kraju, całej Polski. Z tej okazji chciałem wygłosić oświad-
czenie poselskie – właśnie z okazji 170. rocznicy Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Dnia 3 maja 2018 r. minęło 170 lat od dnia prokla-

macji Rzeczypospolitej Mosińskiej. To wyjątkowa i chlubna, choć 
mało znana, karta historii Polski. Rzeczpospolita Mosińska została 
ogłoszona w Mosinie jako niepodległa republika polska przez Ja-
kuba Krauthofera-Krotowskiego w czasie wielkopolskiej Wiosny 
Ludów. Objęła dzisiejsze podpoznańskie gminy: Mosiny, Kórnik 
oraz Stęszew. Na wydanym wówczas dokumencie widniała pieczęć 
z wizerunkiem orła jagiellońskiego i napisem ̋ Polska powstająca˝. 
Wolne państwo polskie w Mosinie przetrwało krótko. Zakończyło 
swój byt po kilku dniach, po przegranych starciach zbrojnych pod 
Rogalinem i Trzebawem. 

Z wdzięcznością wspominamy działaczy i żołnierzy Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej: adwokata i powstańczego dowódcę Jakuba 
Krauthofera-Krotowskiego, a także członków mosińskiego Komitetu 
Narodowego - nauczyciela Wojciecha Rosta, krawca Antoniego 
Adamskiego, piwowara Stanisława Stefanowicza, garncarzy Jana 
Kordylewskiego i Antoniego Ruszkiewicza. Powstańcy mosińscy 
dobrze przysłużyli się Polsce.

Rzeczpospolita Mosińska, choć przetrwała krótko, pozostaje 
jednym z symboli nieustannych dążeń narodu polskiego do su-
werenności i niepodległości. 

Przemówienia w Sejmie Posła Bartłomieja Wróblewskiego, ze 
względu na późną porę jego wygłoszenia, uczestnicy wycieczki 
wysłuchali już autobusie, w drodze powrotnej z Warszawy.

Organizatorem wyjazdu była Rada Miejska w Mosinie, a opie-
kunem wycieczki radna Wiesława Mania. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Uczniowie i samorządowcy w Warszawie
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W grudniu 2015 r. wystawili swoją pierwszą sztukę – „Pchłę 
Szachrajkę”. I choć nie wierzyli do końca w sukces, ten spek-
takl podbił serca mosińskiej widowni i nie tylko, bo w roku 
2016 zdobył prestiżową nagrodę na ogólnopolskim konkur-
sie teatrów amatorskich MELPOMEA. „Teatr Bez Kurtyny” 
przywrócił Mosinie dawną, sięgającą okresu międzywojnia 
tradycję. Tworzą go aktorzy-pasjonaci, którzy na scenie i poza 
nią stali się także grupą przyjaciół. W czwartek 7 czerwca, 
w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera drugiej 
ich sztuki – „Wszyscy jesteśmy podejrzani” według powieści 
Joanny Chmielewskiej.

Zapewne fenomen „Pchły Szachrajki”, tej pierwszej sztu-
ki wystawionej aż siedmiokrotnie i to przy pełnej widowni 
sprawił, że na premierę nowego przedstawienia „Teatru Bez 
Kurtyny” do Mosińskiego Ośrodka Kultury ściągnęły tłumy. 
Tym razem mosiński teatr zaprezentował przestawienie pod 
tytułem „Wszyscy jesteśmy podejrzani” na podstawie powieści 
kryminalnej Joanny Chmielewskiej pod tym samym tytułem. 
– Oryginał – jak wyjaśniają sami aktorzy – przeszedł znaczną 
metamorfozę ze względu na obsadę naszego teatru. Akcja sztu-
ki rozgrywa się w biurze architektonicznym gdzieś w PRL-u, 
zdaje się, że niedaleko Mosiny. Wśród nieco ekscentrycznych 
pracowników o specyficznym poczuciu humoru znajduje się 
morderca! Rzeczywiście, scena Mosińskiego Ośrodka Kultury 
z łatwością przeniosła widzów w lata 60., bo o to doskonale 
zadbali realizatorzy spektaklu do najdrobniejszego szczegó-
łu – od wiszącego na ścianie „biura” portretu Gomułki po 
stare radio, dziurkacz do papieru i temperówkę. Głównym 
wątkiem tej kryminalnej afery jest śledztwo w sprawie zabój-
stwa inspektora sanitarnego Stolarka, które prowadzi milicja 
i sami podejrzani – pracownicy biura.

Publiczność, która obejrzała tę nową sztukę „Teatru Bez 
Kurtyny” nie zawiodła się i wygląda na to, że osiągnie ona 
nie mniejszy sukces niż „szachrajka”. Premierowy spektakl 
nagrodzony został brawami na stojąco!

Świetna zabawa, zarówno widzów, jak i aktorów, doskonała 
charakteryzacja, swoboda sceniczna odtwarzających  sceniczne 
role i ich profesjonalna, wręcz brawurowa gra aktorska, duża 
dawka dobrego choć czarnego humoru to jeszcze mało, żeby 
opisać wszystko, co się działo w mosińskim teatrze podczas 
premiery. Koniecznie dodać jeszcze trzeba, że w przygotowaniu 
przedstawienia - scenografii, charakteryzacji, udźwiękowienia 
pomogło aktorom kilka osób. Sztukę wyreżyserowali sobie 
sami, korzystając jedynie z konsultacji, a to dopiero jest sztuka! 
Dla mosińskiego Teatru Bez Kurtyny – WIELKIE BRAWA!

Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto udusił Stolarka, koniecznie 
musicie zobaczyć ten spektakl. Ale musicie też wiedzieć, że 
wszyscy jesteśmy podejrzani...

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Teatr Bez Kurtyny - „Wszyscy jesteśmy podejrzani” według 
Joanny Chmielewskiej, scenariusz: Dorota Antkowiak, Hanna 
Pawliczak, reżyseria: Teatr Bez Kurtyny, kosultacje reżyserskie: 
Elżbieta Górczyńska, muzyka i światło: Piotr Demuth, kon-
sultacje scenograficzne: Joanna Janecka-Rembowska, obsada: 
Dorota Antkowiak – Joanna, Hanna Pawliczak – Alicja, Marcin 
Kasprzyk – Wiesio, Michał Staniszewski – Januszek, Jolanta 
Ossowska – Matylda, Joanna Niemczewska – Porucznik, Alek-
sandra Pruchniewska – Danka, Kamila Grzelczak – Wiesia, 
Marcin Niemczewski – Witek, Magdalena Kaczmarek – Ja-
dwiga, Władysław Antkowiak – Stolarek, Zofia Staniszewska 
– Monika. 

Wszyscy jesteśmy podejrzani 
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22 maja 2018 r. o godz. 17, przy po-
mniku Ludwika Bajera w Dymaczewie 
Starym spotkali się: Przemysław Mie-
loch - wiceburmistrz Gminy Mosina, 
Małgorzata Kaptur - przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Jacek Szeszuła - radny 
Rady Powiatu Poznańskiego, Łukasz 
Kasprowicz - Sołtys Sołectwa Dyma-
czewo Nowe i mieszkaniec Dymacze-
wa St. - Rafał Miazga, który wraz z Ł. 
Kasprowiczem zadbał o odświeżenie 
pomnika i jego otoczenia. 

Spotkaliśmy się aby chwilą zadumy 
i zarazem przypomnienia o tragicznym 
dniu 22 maja 1942 r., uczcić pamięć 
Ludwika Bajera mieszkańca tej wsi, 
powieszonego przez hitlerowców w 
publicznej egzekucji przed 76 laty. Jak 
doszło do tego tragicznego wydarzenia? 

Tak jak przed i po I wojnie światowej, 
społeczeństwo wsi składało się z rodzin 
polskich i niemieckich. Zasadniczo nie 
było powodów do konfl iktów pomię-
dzy nacjami. Żyły swoim życiem obok 
siebie. Po wybuchu II wojny światowej, 
stosunki uległy zaostrzeniu. Polscy 
mieszkańcy odczuli to już 9 września 
1939 r., kiedy oddział niemieckiego 
Wehrmachtu stanął w miejscowej szko-
le. Kolejnym niepokojącym sygnałem 
było wyrzucenie w tym samym mie-
siącu ze szkoły nauczyciela Henryka 
Musidłowskiego wraz z rodziną i wysie-
dlenie ich w rejon Nowego Sącza. Już po 
roku, tj. na początku października 1940 
r. wysiedlono ze swoich gospodarstw 
i wywieziono przez obóz zbiorczy Łódź
-Fabryczna część polskich gospodarzy. 
Skierowano ich w rejon Nowego Sącza, 
bez żadnego zabezpieczenia. Od począt-

ku musieli organizować swoje życie tak 
aby wegetując - przetrwać. Niektórzy 
zostali wysłani do prac przymusowych 
na terenie  Rzeszy. Na ich miejsce oku-
pant sprowadzał Niemców z różnych 
miejscowości. 

Prawdziwy dramat rozegrał się w maju 
1942 r. Ochrona pałacu Gauleitera Ar-
thura Greisera, który miał swoją posia-
dłość w pobliskich Jeziorach, musiała 
mieć rozeznanie dotyczące panujących 
nastrojów wśród ludności polskiej za-
mieszkującej okolicę. Chcąc zdobyć 
takową informację, posłużono się pro-
wokacją. Jej ofi arami byli: Ludwik Bajer 
w Dymaczewie Starym i Marian Kuik we 
wrześniu 1944 r. w sąsiednim Trzebawiu. 

Ludwik Bajer urodzony 18 lutego 
1916 r. w Oporówku/k. Krzemienie-
wa, zamieszkał z rodzicami w okresie 
międzywojennym tutaj, w Dymaczewie 
St. Mieszkali przy bocznej ulicy pro-
wadzącej do pobliskiego lasu. Obecnie 

jest to ulica Leśna. Rodzina trudniła się 
m.in. ogrodnictwem. Podczas okupacji, 
L. Bajer pracował dalej w tym zawo-
dzie u miejscowego zasiedziałego już 
Niemca Raschke. Na początku 1942 
r. był szczęśliwym mężem, ojcem syna 
i córki i liczył 27 lat. W pierwszych 
dniach kwietnia tego roku, będąc 
w lesie poza swoim domem, napo-
tkał mężczyzn, którzy sprawiali wra-
żenie ukrywających się. Byli ubrani 
w podniszczone mundury żołnierzy 
angielskich i radzieckich. W cegielni 
pobliskiego Kotowa tacy jeńcy wojen-
ni byli zatrudnieni. Prosili o pomoc. 
Bajer dostarczył im trochę żywności 
i cywilnej odzieży. Taka sytuacja mia-
ła się powtórzyć kilkakrotnie. Trudno 
w obecnym czasie powiedzieć, czy 
Bajer podzielił się z kimkolwiek taką 
wiadomością. W połowie kwietnia, do 
jego miejsca pracy przyjechało gestapo 
z Poznania. Natychmiast został aresz-
towany i przewieziony do katowni 
w Domu Żołnierza w Poznaniu. Tam 
przeszedł przez przesłuchanie połączo-
ne z bestialstwem tortur. 22 kwietnia 
1942 r. został skazany na karę śmierci. 

Na publiczną egzekucję wykonaną 
na placu koło kuźni przywieziono 
go po miesiącu tj. 22 maja. Tam koło 
rosnącej gruszy byli już zgromadzeni 
mieszkańcy okolicznych wiosek. Zo-
stał przywieziony samochodem cię-
żarowym w czymś, co przypominało 
wąską skrzynię. Sprawiał wrażenie 
nieprzytomnego. Wyznaczeni przez 
Niemców dwaj mieszkańcy Dyma-
czewa St. – Stanisław Kachel i Hipolit 
Prusak, musieli zaciągnąć go (nie mógł 
iść) na miejsce egzekucji  - pod gruszę. 
Tam zakończył swoje młode życie, za 
udzielenie w ludzkim odruchu pomocy 
jak się okazało prowokatorom, których 
rozpoznał przy aresztowaniu.

Ówcześni mieszkańcy Dymaczewa 
Starego postawili na miejscu kaźni 
krzyż a teren ogrodzili. Później po-
stawiono murowany pomnik z tablicą 
informującą o zdarzeniu. Po różnych 
zabiegach konserwatorskich stoi do 
dnia dzisiejszego. Tylko brak jest wy-
ciętej  gruszy, niemego świadka zbrodni 
z 22 maja 1942 r. 

Przy pomniku w miejscu tragedii, 22 
maja 2018 roku było nas pięcioro... 

   
  

Jacek Szeszuła

Pomnik Bajera

„Spotkaliśmy się 
aby chwilą zadumy 

i zarazem 
przypomnienia 
o tragicznym 

dniu 22 maja 1942 
r., uczcić pamięć 
Ludwika Bajera 
mieszkańca tej 

wsi, powieszonego 
przez hitlerowców 

w publicznej 
egzekucji przed 76 

laty. 
Jak doszło do 

tego tragicznego 
wydarzenia?” 
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30 czerwca/1 lipca 2018 r. będzie niezwykłym świętem Nor-
dic Walking w Mosinie. 13 krajów z Europy i Azji zjawi się  
w Krajkowie, aby wziąć udział w Mistrzostwach Świata Nordic 
Walking. 
Ponad 500 zawodników weźmie udział w największym wy-
darzeniu Nordic Walking jakie miało miejsce w Mosinie.  
Po raz pierwszy na świecie odbędą się zawody Nordic Wal-
king, które zintegrowały tak znaczną liczbę  krajów i federacji.
Na listach startowych widnieją zawodnicy z: Białorusi, Czech, 
Estonii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Polski, 
Rosji, Słowacji, Ukrainy i Włoch.
Nie będą to tylko zawody – takie założenie przyświeca temu 
przedsięwzięciu. Ma być to wspaniałe wydarzenie dla za-
wodników, kibiców oraz rodzin z dziećmi. Trasa po  leśnych 
terenach Nadleśnictwa Konstantynowo dostarczy zawodni-
kom niezwykłych emocji i widoków. Miasteczko zawodów 
będzie mieściło się w Podkowie Leśnej w Krajkowie. Prze-
piękne tereny, konie i liczne atrakcje zapewnią zawodnikom, 
ich rodzinom i kibicom wiele atrakcji. W sobotę rozegrają się  
kwalifikacje indywidualne oraz zawody drużynowe. Wieczorem 
na wszystkich będzie czekało ognisko oraz wspólna zabawa 
przy gorących rytmach muzyki. W niedzielę 1 lipca 2018 r. 
odbędą się finały dla osób, które przeszły kwalifikacje na  
5 i 10 km oraz finały na 21 km . W ciągu tych dwóch dni orga-
nizatorzy zapewniają szereg dodatkowych atrakcji: animacje 
dla dzieci-gry, zabawy; zawody marszo-biegowe dla dzieci, 
grę miejską dla całych rodzin i wiele innych. 
Dodatkową atrakcją będzie niewątpliwie wizyta Marko Kanta-
nevy, który zagości na Mistrzostwach Świata Nordic Walking 

w Mosinie. Twórca i żywa legenda  nordic walking, dzięki 
któremu 14 milionów ludzi na świecie zaczęło chodzić z kija-
mi. Przed sobotnim ogniskiem wygłosi on prelekcję, na którą 
wstęp będzie wolny dla wszystkich zawodników. To niewąt-
pliwa okazja, by móc posłuchać jak to wszystko się zaczęło 
i na czym to „chodzenie z kijami” polega. 

Najważniejsze informacje:
1. Termin: 30 czerwca/1 lipca 2018 r.
2. Miejsce: Podkowa Leśna, Krajkowo 1A
3. Godziny rozgrywania zawodów:

Sobota 30 czerwca 2018
14:00 – start zawodników na 10 km
16:00 - Start zawodników na 5 km
17:30 – Dekoracja
18:30 - Prelekcja Marko Kantaneva
18:45 - Pasta party

Niedziela: 1 lipca 2018 
8:30 – 12:30 – Start 21 km
12:00 – start 5 km
13:00 – Start 10 km
16:15 - Dekoracja

Godziny odjazdu autobusów dla zawodników:
Sobota godz. 11:00 oraz 12:00, autobus powrotny godz.   
19:45 oraz 22:00.Niedziele godz. 7:00, 10:00, 11:15, 
powrotny 17:50 oraz 18:30. 

Mistrzostwa Świata w Nordic Walking  
Mosina – Krajkowo 30.06-01.07.2018



30

INFORMATOR MOSIŃSKI czerwiec 2018

KALENDARIUM WYDARZEŃ30

INFORMATOR MOSIŃSKI czerwiec 2018

KALENDARIUM WYDARZEŃ

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

 

 

DNI MOSINY

24

WYDARZY SIĘ    >>

INFORMATOR MOSIŃSKI

KALENDARIUM WYDARZEŃ

BRYDŻ AKCJA LATO

KINO PLENEROWE OBÓZ NAD MORZEM

LATO POD ŻAGLAMITURNIEJ PIŁKARSKI

Mosiński Ośrodek Kultury zapra-
sza do udziału w XIII edycji plenero-
wej prezentacji pasjonatów, artystów 
i rękodzielników oraz kolekcjonerów, 
która odbędzie się 15 sierpnia br. 
w okolicach ul. Wąskiej w Mosinie. 
„Szeroko na Wąskiej” to niezwykle 
barwna wystawa ukazująca różne za-
interesowania i twórczość mieszkańców 
powiatu poznańskiego, a w szczególno-
ści Gminy Mosina. Hasłem przewodnim 
tegorocznej imprezy jest „Zielnik”, przy 
czym do inwencji uczestników będzie 
należała interpretacja tematu. Zgło-
szenia przyjmowane są do 25 lipca na 
kartach zgłoszeń dostępnych na kultura.

 
W Izbie Muzealnej w Mosinie trwa 

wystawa „Pamięci Laureatów Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej”. Potrwa 
ona do 30 wcześnia br. Zapraszamy od 
wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00 
oraz w niedziele w godz. 10.00-13.00 
ul. Niezłomnych 1. Wstęp bezpłatny.

Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza 
na imprezę plenerową

 „15 SIERPNIA W MOSINIE”. 

Tego dnia od rana odbędzie się „Szeroko 
na Wąskiej oraz po południu na pl. 20 
Października w Mosinie odbywać się 
będą inne atrakcje. Około godz. 19:00 
na scenie zagra zespół LEMON. Grupa 
znana m.in. z zwycięstrwa w programie 
Must Be the Music. Do tej pory wydali 
4 albumy w większości zyskując status 
złotych i platynowych płyt. 

26czerwca zapraszamy na  
X edycję Międzynarodo-
wego Turnieju Piłkarskiego 
FWMT Mosina Cup 2018 
– godz. 9:00 - stadion OSiR 
w Mosinie. Zapisy drużyn do 
15 czerwca. Szczegółowe in-
formacje u organizatora, tel: 
694 653 490.

22 lipca zapraszamy na 
XV Rajd Św. Krzysztofa. 
Komandor rajdu serdecznie 
zapraszana kolejną edycję 
rajdu.Wkrótce bliższe infor-
macje w postaci regulami-
nu.Formularz zgłoszeniowy 
i lista zgłoszonych uczestni-
ków będzie na stronie  new.
aw.mosina.org/index.php/
pl/.

W Puszczykowie przy 
Centrum Animacji Kultury 
działa grupa brydżystów. 
Spotykania się 2 razy w tyg. 
w Puszczykowie, ul. Wyso-
ka 1 (wt.i czw.o godz. 16). 
Zapraszamy osoby z Mosi-
ny, które chciałyby włączyć 
się do wspólnej rywalizacji 
w brydżu sportowym. s. 
Kontakt tel. 509 776 424 
lub 733 333 830.  

Uczniowie i najmłodsi 
mieszkańcy Gminy mogą 
w wakacje uczestniczyć 
w zajęciach organizowanych 
w ramach „Akcji Lato”. Za-
praszają: m.in. MOK oraz 
OSiR. Szczegółówy pro-
gram dostępny będzie  na 
stronach mosina.pl, kultura.
gmina.pl, osirmosina.pl.

W lipcu i sierpniu w wy-
brane dni zapraszamy na 
wieczorne pokazy kina ple-
nerowego przy plaży na Gli-
niankach. Pierwszy pokaz 
odbędzie się 29 czerwca, 
o 21:30. Więcej informacji 
na mosina.pl, kultura.gmi-
na.pl, osirmosina.pl.

Krąg Instruktorski T.W.A 
Elita zaprasza uczniów         
na obóz pod namiotami 
w Łukęcinie. Wiek uczest-
ników: 6-17 lat. 14 dniowy 
wypoczynek nad polskim 
morzem, termin obozu: 
25.06.- 8.07.2018 r. Koszt: 
820 zł./ turnus 14 dniowy/
Kontakt: tel. 691 742 102.
                                                                                                                         

RAJD ŚW. KRZYSZTOFA
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