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Szanowni Czytelnicy!
Luty, to miesiąc związany z najstarszą historią
Mosiny, z nadaniem jej praw miejskich w czasach
średniowiecznych. Refleksja historyczna towarzyszyć będzie całemu najnowszemu numerowi
„Informatora Mosińskiego”, który oddajemy właśnie w Państwa ręce.
Z ponad 700-letnimi dziejami miasta związana
jest grupa dokumentów źródłowych, których reprodukcje zdobią dziś ściany Mosińskiej Biblioteki
Publicznej. O nich – w kąciku historycznym.
1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych. Jednym z nich był związany
z Ziemią Mosińską Stanisław Józef Kasznica – ostatni komendant Narodowych Sił
Zbrojnych. 2 marca 1948 r. Stanisław Kasznica został skazany na podwójną karę
śmierci, choć życie ma się przecież tylko jedno. Zginął od strzału w tył głowy. Po
wykonaniu wyroku, rodzina nie dowiedziała się o miejscu jego pochówku. Dopiero
we wrześniu ubiegłego roku, na warszawskich Powązkach odbył się uroczysty, państwowy pogrzeb odnalezionych szczątków Kasznicy i 34 innych ofiar terroru
komunistycznego. Zachęcam, by 1 marca odwiedzić ulicę Stęszewską w Krosinku i
złożyć hołd Stanisławowi Kasznicy w miejscu jego pamięci, przy tablicy pamiątkowej w okolicy domu Kaszniców, obecnie Domu Modlitwy oo. Dominikanów.
Z historii powojennej, ciekawym i wzruszającym epizodem jest historia działającego
w latach 1957 – 1963 Dziecięcego Zespołu Muzycznego pod kierunkiem Antoniego
Nadolnego. Opowiada o niej wystawa w mosińskiej Izbie Muzealnej, a także pan
Włodzimierz Gabrielski, skrzypek z zespołu.

Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk

Stare miasto Mosina
1 lutego minęła 714 rocznica nadania praw miejskich
Mosinie. Tego dnia w roku 1302, wojewoda kaliski
Mikołaj Przedpełkowic wystawił dokument lokacyjny,
na podstawie którego miasto otrzymało grunty na terenie wsi Mosina.
Skąd się wzięła nazwa Mosina? Jak dowodzą językoznawcy, po prostu od mchu. Otóż dawno, dawno temu,
po terenie, na którym dziś rozciąga się nasze miasto, płynęła rzeka Mosinka.
Ona z kolei nazwana została tak od słowa „moszna”, gdyż swoje wody w
tych pradawnych czasach toczyła przez lasy lub łąki porośnięte mchem.
Pierwsza wzmianka źródłowa o rzece Mosince, od której nazwę wzięło
miasto lokacyjne, pochodzi z roku 1247, gdy rzeka ta została wymieniona
przy okazji ustalania granic księstw wielkopolskich, po podziale pomiędzy
książąt Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. Spisana w końcu XIII
wieku „Kronika Wielkopolska” podaje, iż granica ta biegła od rzeki Prosny
do Przemętu i dalej ku Warcie do rzeki Mosinki nazwanej w dokumencie
„Mosznia”. Obecnie w miejscu owej rzeczki płynie Kanał Mosiński łączący
Wartę z Obrą.
W dokumentach spisywanych w kolejnych wiekach, pojawiają się różne
formy nazwy miasta, między innymi: Mossina (1302) Moszyna (1387), Moschina (1432), Moschyna (1510), aż wreszcie w XVII-wiecznych dokumentach
podawana jest obecna forma nazwy miasta: „Mosina”.
JN
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Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gminy
Mosina!
Z początkiem roku, rozpoczął się dla nas
czas rozliczenia podatku dochodowego
PIT z Urzędem Skarbowym. Podatki są
głównym źródłem dochodów państwa i
działających w jego strukturach samorządów terytorialnych, także miast i
gmin. To dzięki Państwa podatkom, zaspakajane są podstawowe potrzeby publiczne, takie jak działalność szkół i przedszkoli, budowa i utrzymanie dróg oraz infrastruktury, transport publiczny, utrzymanie pomocy społecznej.
Do każdej gminy, także do Gminy Mosina, trafia co roku określony ustawą procent podatku od osób fizycznych PIT
odprowadzonego do budżetu państwa. W
tym roku będzie to blisko 38% podatku
od dochodu każdego naszego mieszkańca.
Zgodnie z przepisami prawa, każdy
obywatel zobowiązany do płacenia podatku od osób fizycznych, powinien
składać swoje zeznanie PIT do urzędu
skarbowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. To znaczy, że 38% jego podatku dochodowego powinno trafić do budżetu
gminy, w której faktycznie mieszka, powinno służyć poprawie warunków jego
życia, zaspakajaniu jego potrzeb publicznych, powinno wspierać rozwój tej
gminy.
W Gminie Mosina z początkiem tego
roku liczba osób zameldowanych przekroczyła 30 tysięcy. Szacujemy jednak, że
naszych mieszkańców jest znacznie więcej. Udział podatku dochodowego PIT w
dochodach Gminy Mosina to prawie 1/3
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całego jej budżetu! W roku 2015 udział
ten wyniósł 27 milionów złotych. Jaka
będzie to kwota w tym roku – jeszcze nie
wiemy. Zależy to także od tych z Państwa,
którzy mimo braku meldunku w naszej
Gminie tutaj mieszkają i którzy to zadeklarują, wskazując w swoim zeznaniu
podatkowym PIT Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu oraz faktyczne miejsce zamieszkania.
Dzięki podatkowi od osób, które już zadeklarowały miejsce zamieszkania w
Gminie Mosina, uzyskaliśmy dodatkowe
środki m.in. na budowę dróg, chodników, oświetlenia, poprawę infrastruktury
oświatowej, rozbudowę oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej.
Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie miejsca, w którym Pań-

stwo mieszkacie, o wsparcie Gminy Mosina, abyście także Państwo wraz z rodziną
mogli korzystać z lepiej wyposażonych
szkół, lepszych dróg, lepszej oferty rekreacyjnej, sportowej, czy kulturalnej.
Dzięki Państwa podatkom Gmina Mosina ma szansę na szybszy rozwój.
Zwracam się również z prośbą, do
wszystkich mieszkańców naszej gminy o
weryfikację i aktualizację danych dotyczących podatku od nieruchomości,
który również zasila nasz wspólny budżet
– budżet Gminy Mosina. Każda dołożona
do niego złotówka służyć będzie wszystkim mieszkańcom, by żyło się Państwu lepiej w Waszym miejscu zamieszkania.
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Płać podatek w Mosinie.
Wspieraj rozwój miejsca w którym mieszkasz.
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WAŻNE DECYZJE

Burmistrz zapytał radnych o markety

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje 1 – 31 stycznia
FINANSE
• przygotowanie sprawozdań:
- do GUS o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2015 r., a także
sprawozdania, - do Urzędu Marszałkowskiego z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi
z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 r.,
- do Regionalnej Izby Obrachunkowej
sprawozdań budżetowych za grudzień
2015 r.
• przygotowanie do zamknięcia roku
budżetowego 2015,
• aktualizacja danych w zakresie wymiaru podatków i druk decyzji wymiarowych.

KRONIKA INWESTYCJI
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• procedury do 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego: na budowę oświetlenia drogowego w ul. Platanowej, Obsta, Cedrowej, Różańskiego, na
przedłużeniu w ul. Matejki, Królowej
Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela – w
Mosinie; przed budynkiem świetlicy,
placu zabaw, za budynkiem świetlicy,
parkingu i boiska sportowego przy ul.
Szerokiej – w Mieczewie; na
przedłużeniu w ul. Szkolnej w Wiórku;
w ulicach Lipowej, Klonowej i odcinku
ul. Kasztanowej – w Daszewicach; na budowę oświetlenia reflektorami boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Mosina przy
ul. Krasickiego, na wykonanie doku-

4

Do Urzędu Miejskiego w Mosinie zgłaszają się potencjalni inwestorzy, którzy wyrażają
chęć budowy kolejnych wielkopowierzchniowych marketów na terenie miasta i okolicy. O możliwościach prowadzenia takich inwestycji decyduje Burmistrz Gminy Mosina, poprzez wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub Rada Miejska, uchwalając
plany zagospodarowania przestrzennego.
W związku z różnymi opiniami mieszkańców co do zasadności budowy następnych
takich obiektów, burmistrz Jerzy Ryś zwrócił się do Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Mosinie o wyrażenie opinii w tej
sprawie. Na posiedzeniu tej komisji w dniu 20 stycznia br., Jerzy Ryś i jego zastępca Przemysław Mieloch, przedstawili radnym swoją opinię na temat powstawania nowych,
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ich zdaniem, w ostatnich latach powstało w Mosinie wiele takich obiektów, a kolejne mogą spowodować przesycenie rynku, powolną likwidację rodzimego handlu i produkcji. Zapytana o zdanie komisja wyraziła podobną, negatywną opinię dotyczącą powstawania nowych obiektów handlowych
o powierzchni powyżej 300 m2. Uwzględniając także i tę opinię, Burmistrz Gminy Mosina postanowił, że nie będzie wydawał nowych decyzji przyzwalających na tego typu
inwestycje powyżej 300 m2 w zgodzie z prawem. Nie będzie też proponował Radzie
Miejskiej w Mosinie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w których wyznaczone byłyby nowe tereny pod takie obiekty.
Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Na
terenie naszej gminy zlokalizowanych jest obecnie szereg dużych marketów różnych sieci. Napływają do nas pytania, a nawet wnioski
dotyczące kolejnych takich obiektów handlowych. Burmistrz wydaje decyzje o warunkach zabudowy albo przedkłada Radzie Miejskiej projekty planów miejscowych, w których może oznaczyć miejsca pod nowe tego typu obiekty. Burmistrz, zajmując negatywne stanowisko, skonsultował sprawę nowych wielkopowierzchniowych sklepów
z radnymi Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Komisja również negatywnie wypowiedziała się na temat wyznaczania nowych obszarów pod działalność takich obiektów handlowych. Tych, które mają już decyzje lub w planie miejscowym mają już zapis o przeznaczeniu pod taką usługę, nie będziemy „blokować”, gdyż
wiązałoby się to z wypłatą odszkodowań przez Gminę, a na to nas nie stać. 
Joanna Nowaczyk

Zweryfikuj swoje dane
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”, do wewnętrznej wkładki
dołączone zostały formularze „Informacji w sprawie podatku i nieruchomości” oraz
„Danych o współposiadaczach nieruchomości rolnych i nieruchomości leśnych”. W
związku z pytaniami zgłaszanymi w tej sprawie informujemy, że formularze opublikowane zostały w myślą o mieszkańcach – osobach fizycznych będących właścicielami
nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina, u których zaszły zmiany w
danych dotyczących nieruchomości, a także z myślą o nowych właścicielach nieruchomości, którzy takich informacji jeszcze nie złożyli. Opublikowane formularze miały być ułatwieniem dla wymienionej wyżej grupy mieszkańców zobowiązanych do ich wypełnienia, by nie musieli przychodzić do Urzędu w celu pobrania druków.
Pozostałe formularze podatkowe: deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji oraz deklaracji w sprawie podatku rolnego, informacji oraz deklaracji
w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz
załącznikiem, dostępne są na www.mosina.pl w zakładce Dla Mieszkańca->Biuro
Obsługi Interesanta->Podatki i sprawy finansowe, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 505.
JN
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Konsultacje w sprawie strefy
Od 1 lutego Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie, w miejsce firmy zewnętrznej obsługuje Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. W związku z potrzebą zmiany również regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, w kierunku racjonalizacji jej funkcjonowania, odbyły się w tej sprawie konsultacje.
Radni Rady Miejskiej w Mosinie, dyskutowali na ten temat najpierw na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w dniu 20 stycznia br., na którym przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Śródmieście” Wojciech
Olszewski przedstawił uwagi w sprawie Strefy zebrane od mieszkańców oraz handlowców prowadzących działalność na jej obszarze. Komisja przyjęła je w formie wniosków, które były przedmiotem dyskusji kolejnego, wspólnego posiedzenia czterech
komisji: Budżetu i Finansów, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej oraz Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w dniu 25 stycznia. Z protokołami z obydwu posiedzeń oraz przyjętymi
wnioskami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy>Rada->Protokoły.
Arkadiusz Cebulski, wiceprezes Mosińskiego Stowarzyszenia Handlu i Usług, radny Rady Miejskiej: Wnioski które zostały przedstawione komisjom Rady Miejskiej, to efekt wspólnej
pracy Stowarzyszenia Handlu i Usług, Zarządu Osiedla nr 1, a
także wielu rozmów z mieszkańcami i handlowcami, którzy mają
sklepy w okolicy strefy. Na nasz wniosek zostało przyjętych kilka
rozwiązań, które wspomogą handlujących w strefie, ale zapewnią także
ZUK-owi logiczne wpływy ze strefy, a te wcale nie są, jak się wielu wydawało, takie znaczne.
W wyniku rozmów i wniosków radnych, strefa będzie funkcjonować do godz. 17.00,
co powinno ożywić handel, dając mieszkańcom wracającym w korku z Poznania możliwość skorzystania z oferty handlowej w strefie. Ewentualne straty ZUK-u zrekompensuje rozszerzenie strefy o parking przy rondzie, który obecnie pełni funkcję „przechowalni”
samochodów. Także wyłączenie ulicy Kościelnej znacznie ułatwi ruch pieszych, a w szczególności mamom z wózkami. Warto podkreślić duże zaangażowanie zarządu osiedla, z
którym już omawiamy propozycje uporządkowania zasad ruchu drogowego tzn. obniżenie
prędkości do 30 km/h w centrum, a także tonaż pojazdów. W tej chwili jest to 2,5 tony,
a w zasadzie wszystkie pojazdy zaopatrzenia mają tonaż 3,5 tony itp .
Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Podobnie jak w przypadku sprawy sklepów wielkopowierzchniowych, tak i w tej sprawie Burmistrz konsultował sprawę z radnymi. Konsultacje będą prowadzone we wszystkich najważniejszych
sprawach dotyczących Gminy i chcemy, żeby było to standardem mosińskiego samorządu.
W przypadku strefy płatnego parkowania cieszy nas, że jej operatorem jest teraz nasz
gminny Zakład Usług Komunalnych, którego jesteśmy właścicielem. 
JN

Zmiany w zakresie podatków na 2016
W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) nie wszczyna się postępowania, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
Oznacza to, że za 2016 r. nie będą naliczane podatki ani doręczane decyzje, w
przypadku których kwota podatku nie przekroczy rocznie 6,10 zł. Ponadto, jeżeli
kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.
Terminy płatności podatków: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad.  JN
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mentacji projektu budowlano wykonawczego na budowę oświetlenia placu
typu LED, zasilanie imprez plenerowych w miejscowości Mosina przy ul.
Powstańców Wielkopolskich,
• w uzgodnieniach projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie.
Zawarto umowy:.
• na wykonanie usługi polegającej na
realizacji bieżącego utrzymania i przeglądów oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Mosina stanowiące własność
Gminy Mosina na rok 2016.
Ponadto:
• przygotowano materiały do przetargu na wybór oferty budowy sieci wodociągowej w Drużynie ul. Graniczna,
• przygotowanie do wyboru oferty na
prace projektowe związane z koncepcją
sieci kanalizacji sanitarnej Borkowice,
Bolesławiec, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare,
• przygotowanie do wyboru oferty na
prace projektowe związane z projektem
sieci kanalizacji sanitarnej Daszewice ul.
Leśna,
• opracowano koncepcję termomodernizacji sali sportowej OSiR W Mosinie,
• zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 5 w Mosinie,
• przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu projekty budowy
sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie oraz
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Żurawinowej w Czapurach.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• podpisano akty notarialne sprzedaży
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w
Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej oraz w
Mosinie w rejonie ul. Fiedlera,
• sporządzono 5 wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody
Wielkopolskiego o przekazanie na rzecz
gminy mienia Skarbu Państwa,
• zakończono sprawy (podpisanie
umowy notarialnej) zrzeczenia się roszczenia o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oraz spłata należności
za poniesione nakłady budowlane na
nieruchomości gminnej w Czapurach,
• przygotowano ogłoszenia 2 kolejnych
przetargów na zbycie nieruchomości
gruntowych przeznaczonych pod miesz-
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kalnictwo w Dymaczewie Starym oraz
2 w Pecnej,
• rozpoczęto nową procedurę przetargową – zamówienie mapy do wniosku
o wydanie warunków zabudowy dla nieruchomości w Rogalinku,
• przeprowadzono 5 przetargów na
zbycie nieruchomości gminnych,
• wydano 10 decyzji zatwierdzających
projekt podziału nieruchomości,
• zakończono procedurę zapytania
ofertowego na świadczeniu usług geodezyjnych dla Gminy Mosina w 2016
roku – wybór geodety wraz z podpisaniem stosownej umowy.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użytkowe: zawarto umowę najmu dla 1 lokalu socjalnego i 1 lokalu użytkowego,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, zawarcie
umowy na konserwację sygnalizacji
świetlnych w roku 2016,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 2 zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego, 9 uzgodnień lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych z
dróg gminnych, warunki techniczne dla
przebiegu trasowego 29 urządzeń w
pasie drogowym; uzgodniono 5 projektów tymczasowej organizacji ruchu, 1
projekt stałej organizacji ruchu, w toku
sprawy o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych (3) i mienia komunalnego (4),
• transport: przygotowanie zmiany
trasy dla linii 691 Mosina-KrosnoBorkowice -> s.7, place zabaw: odbiór
dostawy i montażu elementów małej architektury na plac zabaw w Mosinie przy
ul. Nałkowskiej, przegląd placów zabaw
w m. Pecna przy ul. Strażackiej, Łąkowej
i Szkolnej wraz ze zleceniem usunięcia
usterek,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy: podpisanie umów na realizację bieżącego utrzymania i przeglądu
oraz nadzoru inwestorskiego nad tą
usługą, na rok 2016.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ulicy Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w
Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr
ewid. 1829/3 obręb Mosina obej-
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Warto się badać
W roku 2015 ponad 1700 osób skorzystało z profilaktycznych programów zdrowotnych
przeprowadzonych na terenie gminy Mosina. Piętnaście takich akcji – bezpłatnych badań,
konsultacji i szczepień – zorganizowały placówki medyczne, ośrodki profilaktyki, stowarzyszenia, jednostki Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie.
Największym zainteresowaniem cieszyły się badania mammograficzne, z których w ramach kilku akcji, wzięło udział 696 kobiet w wieku 50-69 lat. Prócz mammografii duża
liczba, bo 250 osób, skorzystało z oferty „Białej soboty”, podczas której odbywały się badania diagnostyczne i konsultacje. Inne przeprowadzone akcje, to:
• badanie na obecność krwi utajonej kobiet i mężczyzn (profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób jelita grubego) – 162 osób od 50 r. życia,
• badanie PSA (profilaktyka raka gruczołu krokowego u mężczyzn) – 163 mężczyzn od
50 r. życia,
• szczepienia u dziewcząt z rocznika 2001 i 2000 (profilaktyka raka szyjki macicy HPV)
– 84 osób,
• szczepienie dzieci rocznika 2007-2013 przeciwko pneumokokom – 40 osób,
• badania krwi w kierunku diagnostyki nowotworowej – 156 osób,
• szczepienia przeciwko grypie – 50 osób od 55 r. życia,
• badanie spirometryczne i tomograficzne (profilaktyka wczesnego wykrywania raka płuc)
- 30 osób od 55 r. życia.
Powyższą ofertę bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Mosina sfinansował: Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Zdrowia, firmy i lekarze specjaliści. Poszczególne akcje przygotowane zostały
przez: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, specjalistyczne przychodnie lekarskie, szpitale, Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczypospolita Mosińska. Bezpłatne badania na terenie naszej gminy prowadzone są
od 13 lat i cieszą się dużym zainteresowaniem.
– Wykonywanie badań w miejscu zamieszkania umożliwia wyrównanie szans w dostępie do
specjalistycznych badań diagnostycznych, szczególnie w przypadku mieszkańców wsi i
małych miast. Daje też możliwość skorzystania z nich przez osoby starsze i niepełnosprawne
– wyjaśnia Barbara Lulka z Urzędu Miejskiego w Mosinie, koordynator akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej. – Uważam, że korzystanie z badań profilaktycznych zwiększa szansę na
wykrycie choroby w początkowym stadium co daje możliwości całkowitego wyleczenia.
Podczas ubiegłorocznych badań wykonanych między innymi przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN, wśród 163 przebadanych na PSA 17 wyników było
podwyższonych. Z kolei wśród 162 osób przebadanych na obecność krwi utajonej w kale,
46 zostało skierowanych do dalszej diagnostyki z powodu wyniku dodatniego.
Także w tym roku, Urząd Miejski w Mosinie będzie organizował akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Informacje o planowanych badaniach będziemy publikować na łamach
„Informatora Mosińskiego”, a także na www.mosina.pl. 
J. Nowaczyk

Przejazd będzie czasowo otwarty
Polskie Koleje Państwowe zadeklarowały, że 15 lutego br. zostanie czasowo otwarty
przejazd kolejowy na ul. Śremskiej. To wynik kilkumiesięcznych rozmów burmistrza
Jerzego Rysia z przedstawicielami inwestora zadania PKP PLK oraz jego wykonawców.
W sprawie zamkniętego przejazdu kolejowego burmistrz Jerzy Ryś razem z pracownikami Urzędu Miejskiego podejmował interwencje od lutego ubiegłego roku, zaraz po
rozwiązaniu przez PKP umowy z poprzednim wykonawcą budowy wiaduktu na przejeździe kolejowym przy ul. Śremskiej. Negocjacje w tej sprawie były celem szeregu spotkań burmistrza z przedstawicielami PKP i wykonawców, pism i uzgodnień. Dopiero
po wyłonieniu przez PKP nowego wykonawcy i określeniu nowego harmonogramu prac,
Polskie Koleje Państwowe na żądanie burmistrza uzgodniły termin tymczasowego otwarcia przejazdu. Jak informuje dyrektor projektu PKP PLK S.A. Ryszard Morchało, deklarowany termin ponownego otwarcia ulicy Śremskiej w miejscowości Mosina został wskazany na dzień 15 lutego 2016 r. W przypadku jednak wystąpienia okoliczności
niezależnych od PKP PLK zastrzega on, że wskazany termin może ulec przesunięciu.
– Rozpoczęcie prac na omawianym obiekcie – informuje dalej Ryszard Morchało – szacowane jest na 11 kwietnia 2016 r. Wówczas przejazd na Śremskiej zostanie ponownie zaJN
mknięty dla ruchu. 
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Inwestycje oświatowe
W ostatnim czasie zakończone
zostały trzy inwestycje realizowane dla gminnej oświaty.
Od 4 stycznia, w drugim budynku Zespołu Szkół w Krośnie
zlokalizowanym przy ul. Krasickiego w Mosinie, odbywają się
już zajęcia szkolne. – W wyniku
rozbudowy tej szkoły powstał
nowy, 2-kondygnacyjny budynek
dydaktyczny. Mieści on 8 sal dydaktycznych plus salę komputerową, salkę językową do zajęć w grupach, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, pokój nauczycielski, pomieszczenie biurowe, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora – informuje Agnieszka Grabarczyk z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Teren wokół nowego budynku został zagospodarowany i oświetlony. Wejście do budynku posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych i windę. Inwestycja trwała 2 lata.
Kosztowała 4 051 207, 49 zł pochodzących z budżetu naszej gminy. Dzięki niej, w szkole tej zmieniła się zmianowość. Jak informuje dyrektor placówki Grażyna Bartkowiak, większość klas ma teraz lekcje przed południem.
Zakończyła się także termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie, przy ul.
Sowinieckiej. – Budynek zyskał nową elewację i docieplenie. Nastąpiła wymiana pozostałej
stolarki okiennej i drzwiowej, a także docieplenie dachu – wylicza Agnieszka Grabarczyk.
Termomodernizacja tego obiektu kosztowała 1 350 396, 46 zł.
Przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, powstało boisko wielofunkcyjne, którego budowa trwała kilka miesięcy. Boisko o wymiarach 25x45 metrów
pokryte jest nawierzchnią poliuretanową. – Na płycie znajdują się 3 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, siatkówki i do tenisa – informuje Wojciech Górny, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy. – Boisko wyposażone jest w trybuny, piłkochwyty i inne
podstawowe urządzenia, a jego płytę otacza pozbrukowa opaska o szerokości 1,20 m – dodaje W. Górny. Wybudowanie tego boiska kosztowało
441 046,07 zł.
Wydatki na inwestycje oświatowe zajmują sporą
część budżetu inwestycyjnego Gminy. Wynikają one
z potrzeb gminnej bazy oświatowej. W ubiegłym roku
na ten cel wydano ponad 5 mln zł. W tegorocznym
budżecie na inwestycje oświatowe zaplanowane jest
ponad 2 mln zł. Jednak w przyszłym roku kwota ta
wzrośnie, ze względu na planowane rozpoczęcie procedur projektowych, a także przetargi związane z realizacją dużych inwestycji oświatowych. 
J. Nowaczyk

Zmiana trasy autobusu nr 691
W związku z przygotowywaniem zmiany organizacji ruchu dla ul. Bocznej w
Krośnie informujemy, że od 1 lutego
2016 r. zlikwidowany jest przystanek
komunikacyjny na ul. Bocznej (przy Biedronce) oraz zmieniona została trasa dla linii autobusowej nr 691. Nowa trasa komunikacyjna linii nr 691 będzie miała trzy
nowe przystanki komunikacyjne:
• Krosno, ul. Piaskowa os. Miodowe,
• Krosno, ul. Piaskowa Tylna,
• Krosno, szkoła.
Od 1 lutego autobusy linii komunikacyjnej nr 691 nie wjeżdżają w ul. Boczną.
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Pozostałe przystanki dla tej linii nie ulegają zmianie.
Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Wprowadzona
zmiana jest konsekwencją wniosków mieszkańców i radnych co do zmiany organizacji ruchu w ul. Bocznej w Krośnie, aby była
ona jednokierunkowa. Dwukierunkowość tej
ulicy rodziła problemy komunikacyjne – ulica Boczna jest bardzo wąska. W związku
z wprowadzeniem jednego kierunku jazdy,
trzeba było dokonać zmian komunikacyjnych. 
JN

mujących obszar pomiędzy ulicą Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą tj.
działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ulicą Strzelecka
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E–59
Wrocław – Poznań, ulicą Leśmiana,
ulicą Śremską wraz z tymi ulicami oraz
torami kolejowymi linii E–59 Wrocław
Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla
terenów lasów, terenów rolniczych oraz
terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i
leśne), dla terenów części wsi Mieczewo
tj. terenów lasów, terenów potencjalnych
dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi
Mieczewo,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap, łączącej
ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z ulicą Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach –
Drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.

7

INFORMATOR MOSIŃSKI

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo
Nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ulicą Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Czapury (północny–zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską,
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie,
usytuowanego pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i ulicą Niezłomnych wraz z
tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz
ulicą Łazienną w Mosinie.
Projekty planów miejscowych na
etapie rozpatrywania uwag:
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Leśmiana dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, ul.
Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz z
tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań,
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
Lema, Makuszyńskiego, Konopnickiej
dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, S. Lema, K. Makuszyńskiego, i M. Konopnickiej w Mosinie.
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
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Za śmieci zmieszane – drożej
Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, że ogólne zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają
zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe
numery kont tak, jak w roku 2015.
Ponadto decyzją grudniowego Zgromadzenia Związku, od 1 stycznia 2016 r. wzrasta
z 14 do 20 zł od jednego mieszkańca opłata za odpady niesegregowane, zbierane w
sposób zmieszany. Stawka opłaty za śmieci segregowane pozostaje taka sama jak w
roku ubiegłym – 10 zł od osoby. Ponadto za domki letniskowe od 1 stycznia 2016 r.
obowiązuje opłata ryczałtowa – 120 zł rocznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny oraz 170 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz, aby wprowadzić korektę do
złożonych wcześniej deklaracji, trzeba wypełnić nowo obowiązujący formularz. Również mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji, sięgnąć muszą po nowe,
odpowiednie druki.
Formularze nowych deklaracji dostępne są na stronie mosina.pl -> Dla mieszkańca> Biuro Obsługi Interesanta-> Ochrona Środowiska, na stronie selekt.czempin.pl ->
Deklaracje, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.  JN

Rozmowy z Poznaniem
Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś oraz jego zastępca Przemysław Mieloch, uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem. Spotkanie
odbyło się 5 lutego w poznańskim Urzędzie Miasta. Głównym tematem rozmów była
możliwość współpracy obu gmin. Podczas spotkania poruszono sprawę zagrożenia
eksploatacją węgla brunatnego na terenie Wielkopolski oraz związaną z tym zagrożeniem koniecznością ochrony zasobów wód podziemnych zasilających ujęcie Mosina-Krajkowo i stanowiących źródło wody pitnej dla Aglomeracji Poznańskiej. Rozmawiano także o komunikacji: o konieczności wyznaczenia południowej ramy komunikacyjnej Miasta Poznania, o odciążeniu miejskiego odcinka autostrady, o systemie ścieżek rowerowych i systemie transportu zbiorowego integrującego Gminę Mosina z Miastem Poznań. Uczestnicy tego spotkania wyrazili nadzieję, że będzie ono
początkiem współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów stojących przed naszymi gminami. Szerzej w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”. 
JN

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH
Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
• skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,
• odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).
Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem
zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.
Do kogo dzwonić?
• Krzysztof Kaczmarek – Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
• Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie – tel. 618 197 855, 501 467 312.
• Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
• Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500 107 120. 
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Informator w każdym domu
26 lutego ubiegłego roku, Rada Miejska w Mosinie uchwałą w sprawie gazety samorządowej „Informator Mosiński”, zainicjowała wydawanie pisma pod takim tytułem. Wspomniana uchwała określiła zakres merytoryczny nowej gazety i jej założenia
programowe jakie wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym. To informowanie o bieżących działaniach i zamierzeniach organów samorządowych, upowszechnianie idei samorządowej, dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z życia
Gminy, promowanie jej walorów przyrodniczych i kulturowych.
Od pierwszego numeru „Informator Mosiński” kolportowany jest na terenie gminy „do każdej skrzynki”, by wszyscy mieszkańcy mieli łatwy, bezpośredni dostęp do
najważniejszych informacji, które ich dotyczą. Dlatego wzrósł nakład gazety w porównaniu do poprzedniego tytułu „Merkuriusz Mosiński” dystrybuowanego w punktach handlowych, w nakładzie 6000 egzemplarzy. Gazetę można również przeczytać w wersji elektronicznej na www.mosina.pl w zakładce „Dla Mieszkańca”, a także
na aplikacji ISSUU.
Dotychczas ukazało się 10 numerów „Informatora Mosińskiego”, zatem z bagażem
pewnego już doświadczenia, możemy zapytać Czytelników, czy na łamach tej gazety znajdują to, czego oczekują?
By otrzymać od Państwa odpowiedź, proponujemy udział w anonimowej ankiecie
na temat „Informatora Mosińskiego”. Zachęcam do jej wypełnienia. Pismo samorządowe jest pismem całego naszego samorządu, a więc wszystkich mieszkańców, którzy także mogą mieć wpływ na jego kształt.
Wypełnioną ankietę można przekazać w następujący sposób:
• wysłać na adres Urząd Miejski w Mosinie „Informator Mosiński” pl.20 Października
1, 62-050 Mosina,
• złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
• wysłać drogą elektroniczną na adres: informator@mosina.pl. 
Joanna Nowaczyk

„INFORMATOR MOSIŃSKI” – ANKIETA
Czy jesteś zadowolony z formy dystrybucji „Informatora Mosińskiego” do każdej
skrzynki pocztowej?

Czy w „Informatorze Mosińskim” znajdujesz wszystkie przydatne informacje z zakresu działalności lokalnego samorządu? Jeśli nie, to jakich informacji Twoim zdaniem brakuje?

można znaleźć na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/Burmistrz/Obwieszczenia
planistyczne/Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca z referatem IK oraz
Spółką Aquanet S.A. w zakresie realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – przygotowywanie
sprawozdania z realizacji KPOŚK,
• przygotowywanie procedury dot.
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 20152018 z perspektywą do roku 2022,
• przygotowywanie danych do sprawozdania z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska za rok 2015,
• przeprowadzenie kontroli realizacji
nasadzeń z tytułu decyzji zezwalających
na usunięcie drzew i krzewów,
• współpraca z SELEKT-em w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi,
• prowadzenie 13 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
a także 32 postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i
krzewów,
• weryfikacja wniosku o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na okres do 31 maja 2016 r., opracowanego przez Majątek Rogalin Sp. z
o. o.,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
oraz zmiany stosunków wodnych na
gruncie.

SPOTKANIA
Które ze stałych rubryk „Informatora Mosińskiego” czytasz najchętniej?

Artykuły o jakiej innej tematyce, chciałbyś znaleźć na łamach tej gazety?

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie przypadków braku egzemplarza gazety
w skrzynce pod nr telefonu: 61 8109 505 lub na adres
e-mail: informator@mosina.pl. Informujemy także, że dla osób, które
nie otrzymają „Informatora Mosińskiego” do skrzynki jest on dostępny
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Biurze Obsługi Interesanta
lub w pokoju nr 111, a na terenach wiejskich naszej gminy – u Sołtysów.

INFORMACJE Z URZĘDU

• w sprawie modernizacji odcinka linii kolejowej E 59 na terenie Gminy Mosina:
– z przedstawicielami PKP PLK, TRAKCJA PRKil firmy projektowej SYSTRA
prowadzącej nadzór autorski, firmy
inżynieryjnej INTOP, inżyniera projektu – ECM Group Polska S.A.
w sprawie planów rozpoczęcia budowy wiaduktu na ul. Śremskiej,
– z przedstawicielami inwestora (PKP
PLK S.A) oraz przedstawicielami wykonawcy (konsorcjum Trakcja Intop) w
sprawie ustalenia harmonogramów robót oraz projektu organizacji ruchu na
obszarze modernizowanego odcinka linii kolejowej E59 na terenie Gminy Mosina -> s. 6
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• z przedstawicielami Spółki Aquanet
S.A. w sprawie projektu zmian Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 9
sierpnia 2012 r.,
• z mieszkańcami Dymaczewa Nowego w sprawie linii komunikacji gminnej
692 – zastępca burmistrza Przemysław
Mieloch,
• z przedstawicielem firmy Family
House Sp. z o.o. w sprawie uregulowania należności za oświetlenie ulic: Leśnej, Żurawinowej, Wiśniowej oraz
Gruszkowej na osiedlu Leśnym w Czapurach. Przedmiotem spotkania były
także ustalenia dotyczące wszczęcia procedur związanych z przejmowaniem
nakładów dewelopera na wyżej wymienionych ulicach. Ustalono, że Gmina Mosina pokryje koszty oświetlenia ul.
Leśnej, Żurawinowej, Wiśniowej oraz
Gruszkowej na osiedlu Leśnym w Czapurach liczone od roku 2007 oraz zawrze
z deweloperem porozumienie w sprawie
przekazania Gminie przez dewelopera
nakładów poniesionych przez niego na
w/w ulicach,
• z przedstawicielami firm Medicomplex i Allmedica celem dokonania
uzgodnień co do rozliczeń – zastępca
burmistrza Przemysław Mieloch,
• udział w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Aquanet
S.A. - zmiany w treści statutu Spółki,
• udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie,
• udział w zebraniu sprawozdawczowyborcze Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Rogalinku -> s. 18
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Ogólnopolski Konkurs Grantowy
Programu "Równać Szanse 2016"
Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu
„Równać Szanse 2016” na projekty dla młodych
ludzi. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży. W konkursie mogą wziąć udział
organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie
stowarzyszeń lub fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Wygrana to dotacja do 40 000 zł na 15-miesięczny projekt (trwający od 1 lipca
2016 roku do 30 listopada 2017 r.). Termin składania wniosków upływa 10 marca
2016 r., o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego
czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl W Programie „Równać
Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.
Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś
nowego, ważnego i dającego pewność siebie, że zdobyli umiejętności cenne w ich
obecnym i dorosłym życiu. 
JN

Informacja o przetargach na sprzeda nieruchomoci
stanowicych własno Gminy Mosina
Szczegóły dotycz ce przetargów oraz dodatkowe informacje mona uzyska w Referacie Geodezji
i Nieruchomoci Urzdu Miejskiego w Mosinie, pokój 125, tel. 61 8109 578 oraz na stronie internetowej:
bip.mosina.pl->mienie gminne ->sprzeda mienia gminnego oraz www.mosina.pl->dla inwestora
Do ka dej wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT

Pecna – w rejonie ul. Polnej
Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
Wadium
netto (zł)
(zł)
1.
410/12
792
PO1M/00021798/4
47 000,00
4 700,00
Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaem w bryle budynku.
Przetarg w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 10.30 w Urzdzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Padziernika 1
– sala nr 110. Wpłaty wadium do 2 marca 2016 r.

Pecna – przy ul. Ró anej
Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
Wadium
netto (zł)
(zł)
1.
444
1000
PO1M/00031270/0
60 000,00
6 000,00
Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaem w bryle budynku.
Przetarg w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 10.00 w Urzdzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Padziernika
1 – sala nr 110. Wpłaty wadium do 2 marca 2016 r.

Sowinki – przy ul. Mitowej
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego –
opracowała Joanna Nowaczyk.
Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do skargi Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Mosinie oraz stanowiska Rady Miejskiej
w Mosinie i stwierdził nieważność § 12
ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w
Mosinie z dnia 30 października 2013 r. nr
L/342/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy
Śremskiej w Mosinie, dotyczącego zakazu
magazynowania odpadów, w szczególności niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne. Wyrok ten będzie
dostępny na stronie
www.orzeczenia.nsa.gov.pl. – sygnatura
akt II SA/Po 921/15. 
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Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(zł)

1.

34/22

660

PO1M/00052607/5

53 000,00

5 300,00

Przeznaczenie: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaem w bryle budynku wraz z
infrastruktur towarzysz c .
Przetarg w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzdzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Padziernika 1 – sala
nr 110. Wpłaty wadium do 30 marca 2016 r.

Krosinko – przy ul. Piaskowej
Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza
netto (zł)

Wadium
(zł)

1.

74/4

749

PO1M/00019681/4

74 900,00

7 490,00

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna oznaczona na rysunku planu symbolem 7MN.
Przetarg w dniu 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30 w Urzdzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Padziernika 1 – sala
nr 110. Wpłaty wadium do 30 marca 2016 r.

PIT za 2015
Dyżury pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu
Gminne Centrum Informacji ul.Dwor-

cowej 3 w Mosinie – główne wejście od
ul. Dworcowej, I piętro budynku, sala
konferencyjna pok.16.
7 marca 2016 i 4 kwietnia 2016, godz.
10.00 – 17.00 
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www.mosina.pl
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Rada z duchem czasu
27 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w
Mosinie z wykorzystaniem sytemu informatycznego
„eSesja”, pierwsza w historii mosińskiego samorządu. –
Taka zmiana jest konieczna. – uważa Małgorzata Kaptur,
przewodnicząca mosińskiej Rady. – W czasach, kiedy w
tak szybkim tempie rozwijają się technologie, radni nie mogą
pozostać na dawnym etapie. Musimy wszyscy się rozwijać
i błędem byłoby niewykorzystanie tego, co jest w zasięgu
ręki. Zdaniem Małgorzaty Kaptur, zastosowanie systemu
„eSesja” na pewno przełoży się na jakość pracy radnych
i całej Rady. To jednak nie jedyny plus korzystania z tej
nowoczesnej technologii…
Od tej pory radni nie będą już otrzymywać materiałów
w formie papierowej, będą głosować elektronicznie, na
tabletach, a system będzie nie tylko zliczał wyniki
głosowania, ale je dokumentował i archiwizował. System
„eSesja” umożliwia radnemu szybkie dotarcie do wszystkich materiałów. W niedługiej przyszłości radni będą mieli także możliwość pisania wniosków i interpelacji. Również dyskusja na sesji będzie przebiegała sprawniej, gdyż system tworzy
listę chętnych do zabrania głosu i odmierza czas wypowiedzi.
– W czasie tej pierwszej eSesji zauważyłam, że wszyscy radni widząc
na ekranie czas swojej wypowiedzi dyscyplinowali się sami wypowiadając się w sposób zwięzły – relacjonuje Małgorzata Kaptur.
Wprowadzenie „eSesji” wpłynie także na transparentność
działań mosińskiego samorządu. Mieszkańcy obecni na sesji
mogą w niej uczestniczyć bardziej świadomie, gdyż na ekranie
dostępne są wszystkie materiały związane z porządkiem obrad.
Jest też możliwość dołączania zdjęć, prezentacji i filmów przybliżających wszystkim uczestnikom sesji omawianą problematykę. Poza tym mieszkańcy mogą teraz śledzić pracę Rady w Internecie. Na stronie „eSesji” prezentowane są terminy i tematyka nadchodzących posiedzeń, wszystkie materiały dotyczące
posiedzeń odbytych, w tym również wyniki głosowań na sesjach. – Na razie uchwały, poza wymaganymi ustawowo, głosujemy w sposób jawny nieimienny. W Radzie Powiatu Poznańskiego, która też korzysta z „eSesji”, wszystkie głosowania są imienne, a mieszkańcy mogą sprawdzić jak głosował poszczególny radny. Żeby tak mogło być u nas, Rada Miejska w Mosinie musi zmienić Statut Gminy – tłumaczy pani przewodnicząca. Całkowity

Mieszkańcy pytają
W wydatkach inwestycyjnych na 2016 rok, opublikowanych
w poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”, wymienione jest zadanie dotyczące przeniesienia Urzędu Miejskiego do budynku po ośrodku zdrowia na ul. Dworcowej.
Kiedy to nastąpi i co z budynkiem Urzędu na rynku?
W budżecie na 2016 rok, zostały zaplanowane środki na projekt adaptacji budynku na ul. Dworcowej na Urząd. W tym roku
zostanie wykonany projekt tej adaptacji wraz z koncepcją zagospodarowania pomieszczeń. Remont nastąpi wiosną przyszłego
roku, a latem planowane jest przeniesienie większości referatów
do nowych pomieszczeń przy ul. Dworcowej. Planujemy pozostawienie w starym budynku na pl. 20 Października Urzędu
Stanu Cywilnego, Referatu Ewidencji Ludności i Działalności
Gospodarczej, a także przeniesienie tu Straży Miejskiej i Ośrodka
Pomocy Społecznej. Jednak ostateczną decyzję w tej kwestii po-
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koszt wprowadzenia sytemu eSesja to 22 715,64 zł. W kwocie
tej mieści się koszt tabletów (478 zł za szt.). – Nie jest to prezent
dla radnych. Radni dostali tablety w użyczenie i po zakończeniu
kadencji, będą musieli je zwrócić lub odkupić – wyjaśnia M. Kaptur. Choć podana kwota wydaje się wysoka, zmiana techniki
obsługi Rady przyniesie spore oszczędności.
Do tej pory większość radnych otrzymywała wszystkie materiały
w formie papierowej. Przykładowo, aby przygotować projekty
uchwał na jedną z poprzednich sesji dla 11 radnych, Biuro Rady
zużyło 9 ryz papieru, przy czym 1 ryza papieru to 2,5 kg. Z tego
wynika, w ciągu roku Rada Miejska mogła zużywać 450 kg papieru, a w ciągu 3 lat – aż jedną tonę! Jak wynika z dostępnych danych, jedna tona papieru to średnio 17 wyciętych drzew.
Dostarczania materiałów w tradycyjnej papierowej formie to nie
tylko papier, również toner, zużycie urządzeń kopiujących i koszt
kuriera, który do tej pory rozwoził dokumenty sesyjne po całej gminie. System „eSesja” opracowany został przed pięcioma laty. Obecnie korzysta z niego już prawie 100 gmin w Polsce. W powiecie
poznańskim to Powiat Poznań oraz gminy: Kórnik, Pobiedziska,
Swarzędz, Komorniki, Tarnowo Podgórne, a teraz Mosina. Z pracą
Rady Miejskiej można zapoznać się i na bieżąco ją śledzić, na stronie http://mosina.esesja.pl/. 
Joanna Nowaczyk
Fot. Piotr Demuth

twierdzi opracowana koncepcja.
Kiedy mieszkańcy mogą oczekiwać otwarcia pływalni?
W tym roku, ewentualnie do początku przyszłego roku będzie
przygotowany projekt. W roku przyszłym, w oparciu o ten projekt i o pozwolenie na budowę, będziemy składali wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. Realnie, budowa rozpocznie się w
2018 r. i zakończy w roku 2019. Chcemy dać sobie możliwość
pozyskania na ten cel pieniędzy z zewnątrz, ale musimy mieć
najpierw opracowany projekt i pozwolenie na budowę.
Jaki jest harmonogram prac nad budową hali widowiskosportowej?
W tym roku, w połowie kwietnia złożymy wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Zakładamy, że w roku bieżącym rozpocznie się budowa, a w przyszłym roku zostanie zakończona
nawet jeśli nie uzyskamy dofinansowana.
Na pytania mieszkańców odpowiedział Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
JN
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
1 - 31 stycznia
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
sesji w dniu 27 stycznia oraz 12 posiedzeniach komisji stałych.
Komisje oprócz spraw bieżących zajmowały
się następującymi tematami: Komisja Rewizyjna – Kontrolą umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 30 tysięcy
euro w I półroczu 2015 r., skargami i wnioskami mieszkańca Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa – ograniczeniami
związanymi z wyznaczeniem strefy pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo
(spotkanie z dyrektorem RZGW), środkami pozyskanymi z WFOŚiGW i innymi
związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Mosina, planami zagospodarowania przestrzennego. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
odwiedziła Mosińską Bibliotekę Publiczną,
spotkała się także z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich gimnazjów z terenu gminy. Na wspólnym posiedzeniu z
Komisją Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej, zajmowała się także opieką nad
seniorami z terenu gminy Mosina, kampanią społeczną pt. „Koperta Życia”,
działaniami dla seniorów, kampanią zachęcającą mieszkańców do meldowania się
w Gminie Mosina, a także sprawozdaniem
z wydawania gazety „Informator Mosiński”
za rok 2015. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego omówiła
sprawę „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” i wyniki konsultacji w tej sprawie,
a także zasadnością budowy wielkopowierzchniowych marketów w gminie -> s.
4 „Burmistrz zapytał radnych o markety”,
a wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów,
Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej oraz Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa – zmianami w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie. Ponadto Komisja
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
analizowała działania przeciwpowodziowe
i inne zdarzenia losowe na terenie gminy.
Styczniowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie, była pierwszą w historii mosińskiego
samorządu przeprowadzoną w systemie informatycznym eSesja -> s. 11. Rada podjęła
podczas tych obrad 12 uchwał, z czego 7
dotyczyło skarg mieszkańca. Radni ustalili tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i za-
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kres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego
oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych
na terenie gminy Mosina. W kolejnych,
podjętych dwóch uchwałach, określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mosina. Rada Miejska powołała Komisję Statutową w składzie: Maria Witkowska, Marian Jabłoński, Łukasz Kasprowicz, Roman Kolankiewicz, Andrzej
Raźny. Nowo powołana komisja doraźna
zajmie się dostosowaniem do aktualnych
potrzeb zapisów Statutu Gminy Mosina
oraz statutów sołectw i osiedli. Na styczniowej sesji Rada Miejska przyjęła także zalecenia pokontrolne dla Burmistrza Gminy Mosina zaproponowane przez Komisję Rewizyjna, po przeprowadzonej kontroli
zleceń i umów na remonty i naprawy o
wartości do 14 tys. euro prowadzonych w
roku 2014. Rada ustaliła także plany pracy komisji stałych i podsumowała swoją
działalność w roku ubiegłym.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo, a
także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541.

Terminarz posiedzeń Rady
od 15 do 29 lutego.
15 lutego g. 17.30 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina; Analiza
wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli; Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój kultury,
sportu i edukacji w 2015 r. ( posiedzenie
wyjazdowe – Gimnazjum w Pecnej).
16 lutego g. 17.30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej: Świetlice
opiekuńczo-wychowawcze; Opiniowanie
projektów uchwał; Sprawy bieżące (posiedzenie wyjazdowe – świetlice wiejskie w
Krośnie, Dymaczewie Starym).
17 lutego g. 17.30 – Komisja Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
Realizowane miejscowe plany zagospoda-

rowania przestrzennego, stan zaawansowania prac; Stan prac nad zachodnią obwodnicą miasta tzw. „czerwonką”; Sprawy
bieżące.
18 lutego g. 17.30 – Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Skutki i sposób kontroli Straży Miejskiej: kanalizacji sanitarnej,
numerów porządkowych posesji, porządek
na chodnikach i opłata śmieciowa; RZGW
w Poznaniu – informacje związane z umocnieniem brzegów rzeki Warty na terenie
gminy Mosina; Informacje na temat budowy w regionie odkrywkowej kopalni
węgla brunatnego – przedstawiona przez
Burmistrza Gminy Mosina; Informacje w
sprawie budowy magistrali wodnej: Krosno, Borkowice, Dymaczewo Stare – kiedy
nastąpi wykup gruntów pod magistralę;
Sprawy bieżące.
22 lutego g. 17.00 – Komisja Budżetu i Finansów: Rozpoznanie obszarów pozyskiwania środków budżetowych w oparciu o
zasoby, którymi dysponuje Gmina; Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi
Osiedli; Wnioski jednostek pomocniczych
nie ujęte w budżecie 2016; TBS plany rozbudowy; Sprawy bieżące; Opiniowanie
projektów uchwał kierowanych do Komisji
Budżetu i Finansów (posiedzenie wyjazdowe świetlica wiejska w Krosinku, ul.
Wiejska).
25 lutego g. 16.00 Sesja Rady Miejskiej
(Mosiński Ośrodek Kultury).
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane
wyżej terminy mogą ulec zmianie. Bieżące
informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie www.mosina.pl w zakładce Komunikaty. Można je
również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8
109 541.

Rada podsumowała
działalność za rok 2015
W 2015 r. Rada obradowała na 21 sesjach, w tym 5 nadzwyczajnych i 2 uroczystych. Było to łącznie 84 godzin obrad, przy czym średnia długość 1 sesji wyniosła 4 godziny, najdłuższa sesja 26 lutego – 6 godz. 25 minut.
Rada podjęła 171 uchwał, 3 stanowiska
i 1 apel. Komisje obradowały na 126 posiedzeniach. Najczęściej spotykali się
członkowie Komisji Budżetu i Finansów
(21), Komisji Ochrony Środowiska (22) i
Komisji Rewizyjnej (18). Najdłużej, bo aż
54,5 godz. obradowała Komisja Budżetu
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i Finansów. Frekwencja na sesji wyniosła
95,24%. 11 radnych miało 100 % obecności, 6 radnych opuściło tylko 1 sesję.
Większą ilość nieobecności odnotowano
u radnych, którzy przebywali na leczeniu
w szpitalu, bądź w sanatorium. Radni
złożyli 289 wniosków i zapytań, najwięcej: Dominik Michalak - 45 i Łukasz
Kasprowicz - 42.

Z prac komisji
Komisja Rewizyjna
Michał Kleiber – przewodniczący, Małgorzata
Rajkowska – zastępca, Zbigniew Grygier, Dominik Michalak, Czesław Tomczak.
Michał Kleiber: Frekwencja na posiedzeniach
wyniosła
95,5%. W roku 2015,
komisja odbyła 18
posiedzeń i pracowała
zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym uchwałą
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia
2014 r. Zgodnie z założonym planem komisja przeprowadziła 5 kontroli przedmiotowych: umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości 14 tys. euro w I półroczu 2014
r., umów i zleceń na remonty i naprawy o
wartości do 14 tys. euro w II półroczu 2014
r. (po zmianach do 30 tys. euro), realizacji zadań związanych z wspieraniem finansowym
klubów sportowych w roku 2014, wydatków
poniesionych przez Mosiński Ośrodek Kultury na organizację Dni Mosiny w roku 2013,
2014 i 2015, wydatków związanych z wybranymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, od podjęcia uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia danego
mpzp do końca 2014 r. Komisja Rewizyjna
rozpoznała łącznie 21 skarg, w tym 20
złożonych przez jednego mieszkańca. Komisja
złożyła 21 wniosków, w tym pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu na 2014 r.

Komisja Budżetu i Finansów
Wiesława Mania – przewodnicząca, Marian
Jabłoński – zastępca, Małgorzata Kaptur, Tomasz Łukowiak, Dominik Michalak, Małgorzata Rajkowska, Ryszard Rybicki, Czesław
Tomczak, Maria Witkowska.
Wiesława Mania:
Komisja obradowała
na 21 posiedzeniach,
na których frekwen-
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cja wyniosła 92,59%. Komisja przyjęła 31
wniosków. Plan pracy na rok 2015 został
zrealizowany w 100%. Komisja odbyła 4 posiedzenia wspólne z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, Komisją
Rewizyjną oraz Komisją Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej. Na posiedzeniach komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał w sprawach zmian
w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W lutym członkowie spotkali się
na posiedzeniu wyjazdowym, w świetlicy w
Krośnie, z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli naszej Gminy. Tematem posiedzenia były wydatki związane z Funduszem Sołeckim oraz funduszami jednostek
pomocniczych. W marcu komisja udała się
do Skałowa na budowę schroniska dla
zwierząt. W październiku gościliśmy radnych
Powiatu Poznańskiego naszego okręgu: Jacka Szeszułę, Zbigniewa Tomaszewskiego i Filipa Żelaznego. Tematem obrad była
współpraca z Radą Powiatu, zamierzenia i
planowane inwestycje na rok 2016. W listopadzie komisja zajmowała się stawkami
podatku od nieruchomości, a następnie
projektem budżetu na rok 2016.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Waldemar Wiązek – przewodniczący, Marian
Osuch – zastępca, Agnieszka Gorzyńska,
Łukasz Kasprowicz, Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek, Jolanta Szymczak, Maria
Witkowska
Waldemar Wiązek:
W roku 2015 komisja odbyła 22 posiedzenia, w tym 7 wyjazdowych oraz 1
wspólne z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej i Komisją Ochrony Zdrowia i
Pomocy Społecznej i 1 wspólne z Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Posiedzenia wyjazdowe dotyczyły: funkcjonowania mosińskiego przytuliska dla zwierząt, ul. Góreckiej oraz ul.
Skrzynka w Krosinku – odtworzenia nawierzchni po wykonaniu kanalizacji przez firmę Aquanet, braku kanalizacji sanitarnej w
ul. Parkowej i Krańcowej w Krosinku. Komisja odwiedziła także firmy Stora Enso Poland S.A. oraz firmę Anton Röhr, a także
zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody
w Mosinie i Zespół Szkół w Rogalinku, gdzie
odbył się pokaz sportowy dzieci z UKS Zapaśnik Rogalinek. W dniach 9 lipca i 5 sierpnia, jako komisja dokonała lustracji i oceny

obiektów zgłoszonych do konkursu „Zielona Gmina”. Średnia frekwencja na wszystkich posiedzeniach wyniosła 90,5 %. Komisja przyjęła 69 wniosków, z czego 33 dotyczyło zaopiniowania projektów uchwał
będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej
w Mosinie lub samej problematyki i porządku jej obrad.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Roman Kolankiewicz – przewodniczący,
Łukasz Kasprowicz – zastępca, Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Michał Kleiber, Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek
Roman Kolankiewicz: Komisja Edukacji Kultury i Sportu odbyła w 2015
roku 15 posiedzeń,
w tym 4 posiedzenia
wyjazdowe w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Mosina i 2
wyjazdowe w świetlicy wiejskiej w Krośnie
w tym jedno dodatkowo w budynku przy
stadionie w Mosinie. Średnia frekwencja na
posiedzeniach Komisji wyniosła w 2015 roku
91,26 %. Komisja Edukacji Kultury i Sportu zrealizowała w 100% założony na 2015
rok plan pracy. W ramach posiedzeń spotkaliśmy się z dyrektorami szkół i przedszkoli
oraz z przedstawicielami rad rodziców z terenu naszej gminy, dwukrotnie w posiedzeniach uczestniczyli sołtysi. Komisja zdecydowała, aby bliżej poznać placówki edukacyjne, w tym celu posiedzenia realizowaliśmy w szkołach, co pozwoliło nam zapoznać
się ze specyfiką pracy i funkcjonowania poszczególnych jednostek.
W toku prac komisja przyjęła w 2015 roku
24 wnioski. Szczegółowy opis prac Komisji
Edukacji Kultury i Sportu zawarty jest w protokołach z poszczególnych posiedzeń.

Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i
Ładu Przestrzennego
Tomasz Łukowiak – przewodniczący, Zbigniew
Grygier – zastępca, Arkadiusz Cebulski,
Zdzisław Gierek, Agnieszka Gorzyńska, Michał Kleiber, Andrzej Raźny, Waldemar Wiązek
Tomasz Łukowiak: Komisja w roku 2015 odbyła 13 posiedzeń, w
tym 2 wspólne z innymi komisjami. Średnia
frekwencja wyniosła
92,17%. Komisja przyjęła
56 wniosków, z czego 49 do-
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tyczyło opiniowania projektów uchwał
będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej. Pozostałe wnioski dotyczyły między innymi: ilości i wydajności pomp do odprowadzenia wód deszczowych do zamontowania w tunelu pod wiaduktem kolejowym
na ul. Śremskiej w Mosinie, terminów i czasookresu zamknięcia przejazdów kolejowych na ul. Sowinieckiej i Targowej w Mosinie, wskazania usytuowania ekranów akustycznych wzdłuż trasy kolejowej PoznańCzempiń na ternie Mosiny i Krosna, wskazania przebiegu drogi od ul. Skrajnej w kierunku ul. Obrzańskiej w Mosinie. Na posiedzeniach komisja zajmowała się także problematyką dotyczącą: sprzedaży mienia komunalnego, pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje, budowy obwodnicy tzw. „Czerwonka”, kryteriów utwardzania dróg gminnych oraz form zachęty ze
strony gminy dla inwestorów na inwestycje
gminne.

Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
Ryszard Rybicki – przewodniczący, Arkadiusz
Cebulski – zastępca, Zdzisław Gierek,
Wiesława Mania, Mieczysław Rożek, Czesław
Tomczak
Ryszard Rybicki:
Komisja odbyła 13
posiedzeń. Średnia
frekwencja w roku
2015
wynosiła
94,44%. Na swoich posiedzeniach, komisja zajmowała się m.in. opiniowaniem projektu
budżetu, oceną stanu bezpieczeństwa w
gminie, analizą działań podczas zdarzeń losowych, przeglądem OSP pod względem bezpieczeństwa, wyposażenia i estetyki. Komisja
odbyła także posiedzenia wyjazdowe: do sie-

dziby Straży Miejskiej, gdzie zapoznała się z
monitoringiem i działaniami straży, do jednostek OSP Mosina, Radzewice, Pecna i Nowinki. Komisja dokonała także przeglądu
parków, placów zabaw, boisk i ścieżek rowerowych oraz miejsc wypoczynku pod
względem ich bezpieczeństwa. Wspólnie z
Komisją Budżetu i Finansów, omawiała
problem spożywania i sprzedaży alkoholu w
miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zajmowaliśmy się zimowym utrzymaniem
dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Komisja złożyła 79 wniosków do Burmistrza.

Komisja Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej
Dominik Michalak – przewodniczący,
Zdzisław Gierek – zastępca, Arkadiusz Cebulski, Roman Kolankiewicz
Dominik Michalak:
Komisja w 2015 roku
odbyła 13 posiedzeń,
w tym kilka wspólnych z innymi komisjami stałymi Rady
Miejskiej. Średnia frekwencja na naszych posiedzeniach wyniosła
98% i była najwyższą spośród wszystkich komisji Rady. Komisja Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej wypracowała i
przekazała Burmistrzowi 21 wniosków.
Jednym z najważniejszych tematów omawianych w tym roku przez komisję było przygotowanie do sezonu turystycznego, związane z ponownym otwarciem Muzeum Narodowego w Pałacu w Rogalinie (znajduje się
tam punkt informacji turystycznej Mosiny).
Dużym wyzwaniem stojącym przed komisją, było powołanie nowej Kapituły Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej oraz nowelizacji jej regulaminu. Przedstawiciel komisji brał również udział w spotkaniu z

gminą partnerską z Witnicy. Ponadto radni
zapoznawali się z bieżącą działalnością
struktur Urzędu Miejskiego, w ramach realizowanych zadań będących obszarem zainteresowań pracy komisji, dzięki czemu wypracowano optymalny program pracy komisji na rok 2016.

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Jolanta Szymczak – przewodnicząca, Agnieszka Gorzyńska – zastępca, Roman Kolankiewicz, Marian Osuch, Waldemar Wiązek
Jolanta Szymczak: Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej w roku
2015 obradowała 13
razy na swoich posiedzeniach, na których
opiniowano projekty budżetu
na rok 2015 i 2016. Członkowie komisji opiniowali 6 uchwał, wnioskowali w 6 społecznych sprawach. Jedną z ważniejszych była
uchwała mówiąca o zakazie sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prace członków komisji wspierają pracownicy
OPS, OSiR, spółek medycznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów
sportowych, aptek. Przedmiotem działania
komisji jest ochrona zdrowia, polityka prorodzinna, profilaktyka, pomoc społeczna
świadczona mieszkańcom całej Gminy Mosina. Radni Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dziękują wszystkim za
dotychczasową współpracę i zapraszają
mieszkańców na swoje posiedzenia. 
Opracowała: Joanna Nowaczyk

Wyłożenie projektu planu
Burmistrz Gminy Mosina informuje, że projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy
ulicy Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie, usytuowanych
pomiędzy ulicą Sowiniecką, ulicą Gałczyńskiego, ulicą Leśmiana wraz z tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E–59
Wrocław – Poznań oraz torami linii kolejowej E–59 Wrocław
– Poznań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozpoczęty uchwałą nr LIX/421/14 Rady Miejskiej w Mosinie z
dnia 29 kwietnia 2014 r., zostanie ponownie wyłożony do
publicznego wglądu od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 18
marca 2016 r., w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt

14

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod
adresem: www.mosina.pl->BIP->Organy gminy->Burmistrz
Obwieszczenia planistyczne->Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2016 r. o
godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie w sali 110.
Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Gminy Mosina
na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2016 r.
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Mieli zniknąć na zawsze

Pogrzeb Żołnierzy Wyklętych-fot.-Piotr-Molecki

1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu pamiętajmy szczególnie o żołnierzu związanym z Ziemią Mosińską – Stanisławie Kasznicy, ostatnim komendancie Narodowych Sił Zbrojnych. Jego szczątki odnaleziono
dopiero przed trzema laty, w wyniku prac ekshumacyjnych na warszawskiej
„Łączce”. Wraz z 34 innymi zidentyfikowanymi bohaterami walki o wolną Polskę,
pochowany został na Powązkach Wojskowych w Warszawie 27 września 2015 r. Był
to pierwszy, uroczysty pogrzeb ofiar terroru komunistycznego o charakterze narodowym, z udziałem władz państwowych.

Msza żałobna, która rozpoczęła uroczystości pogrzebowe,
została odprawiona na pl. Piłsudskiego. Przy ołtarzu wystawiono
35 trumien ze szczątkami ofiar, w
tym pięć udekorowanych wstęgami Orderu Virtuti Militari. –
Mieli zniknąć na zawsze, zamordowani, szkalowani i wymazani z pamięci pokoleń. Determinacja rodzin
Żołnierzy Niezłomnych, ich towarzyszy broni oraz środowisk niepodległościowych przyczyniła się do
tego, że doczesne szczątki pomordowanych zostały wydobyte z ziemi. Polegli Niezwyciężeni odzyskali swoją
tożsamość – powiedział podczas uroczystości biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. 35
Żołnierzy Wyklętych zamordowanych
przez komunistyczny reżim, pochowanych zostało w Panteonie-Mauzoleum na
Powązkach w Warszawie.
Stanisław Józef Kasznica był porucznikiem Wojska Polskiego, podpułkownikiem
i komendantem Narodowych Sił Zbrojnych, kawalerem orderu Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie
Krzyża Walecznych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego

AKTUALNOŚCI

w Warszawie z 2 marca 1948 r.
został skazany na karę śmierci.
Wyrok wykonano 12 maja
1948 r. w więzieniu przy ul.
Rakowieckiej w Warszawie.
Rodziny nie powiadomiono o
miejscu pochówku.
Stanisław Józef Kasznica
pochodził z Krosinka. W pobliżu jego domu rodzinnego,
przy ul. Stęszewskiej, znajduje się tablica jego pamięci, ufundowana przez Dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pamiętajmy o naszym bohaterze!
Joanna Nowaczyk
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Przez ponad pół roku grupa
uczniów gimnazjum Zespołu
Szkół w Mosinie, a także Zuzanna Anioła uczennica gimnazjum w Rogalinku, uczestniczyli w projekcie Związku Miast
Polskich i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pt.
„Jasnowłosa prowincja. Upamiętnienie deportacji obywateli
polskich z ziem wcielonych do III
Rzeszy”.
Celem tego projektu jest upamiętnienie deportacji obywateli
polskich z ziem wcielonych do
III Rzeszy. – Zadaniem uczniów
było poszukanie wśród swoich
bliskich oraz mieszkańców Mosiny osób, których dotyczyła ta
forma represji – informuje Beata Buchwald z Zespołu Szkół w
Mosinie, koordynatorka projektu i opiekunka grupy. –
Uczniowie przeprowadzili wywiady i dokonali ich transkrypcji. Na podstawie zgromadzonych
źródeł przygotowali prace na temat historii wysiedlonych osób,
wzbogacając je dokumentacją fotograficzną – wyjaśnia dalej nauczycielka.
W listopadzie, z efektem uczniowskiej pracy zapoznali się autorzy projektu – dziennikarze Jacek Kubiak i Janusz Zemer, którzy odwiedzili szkołę w Mosinie. – Spotkanie miało roboczy charakter, nasi uczniowie opowiedzieli o swojej pracy i przedstawili
historię wysiedlonych rodzin. Zaprezentowaliśmy również wystawę,
którą przygotowaliśmy w ramach projektu. Goście byli pod
dużym wrażeniem profesjonalizmu naszych uczniów i efektów ich
pracy – relacjonuje Beata Buchwald.
Wystawa zaprezentowana została później podczas wojewódzkiej konferencji podsumowującej projekt „Jasnowłosa prowincja” w ODN-ie. Uczniowie z Mosiny pokazali także film, w
którym przedstawili historię świadków deportacji, podzielili się

Jasnowłosa prowincja

Zaczarowany ołówek
Drodzy nauczyciele, rodzice,
uczniowie! Kolejny raz
możemy pomóc, wspierając
Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,
która rozpoczęła Akcję „Zaczarowany Ołówek”. Akcja
polega na zbiórce przyborów
szkolnych (ołówki, kredki, zeszyty, plecaki) dla dzieci z
najbiedniejszych krajów świata. Do akcji może dołączyć
każdy, wystarczy dostarczyć
do naszej szkoły przybory szkolne. Zbiórka potrwa do
końca lutego. Koordynatorem akcji w Zespole Szkół w
Mosinie jest Beata Buchwald wraz z klasą VIC szkoły podstawowej oraz IIB gimnazjum. 
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z uczestnikami konferencji swoimi refleksjami na temat pracy
w projekcie, udzielili wywiadów dziennikarzom z Radia Merkury. – Pani Ewa Superczyńska, dyrektor Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu, zaproponowała nam zaprezentowanie naszej wystawy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, a pani dr
Agnieszka Łuczak w Instytucie Pamięci Narodowej. Planujemy
także pokazać efekty naszej pracy w szkole, w Izbie Muzealnej w
Mosinie oraz w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie – dodaje koordynatorka projektu.
Jacek Kubiak, dziennikarz i dokumentalista, współautor autor projektu „Jasnowłosa prowincja” uważa, że praca uczniów
z Mosiny rzeczywiście robi wrażenie. – Potrafili w krótkim czasie stworzyć coś, co ma trwałą wartość, będzie narzędziem przybliżania historii miasta i regionu także kolejnym „pokoleniom” mosińskich uczniów – mówi Jacek Kubiak. – Tu połączył się „geniusz
miejsca” plus osobowości pani Beaty Buchwald i jej uczniów. Mam
nadzieję, że Związek Miast Polskich będzie mógł liczyć na
współpracę z Mosiną także w przyszłości – dodaje dziennikarz.
Uczestnicy projektu dziękują osobom, które udzieliły im wywiadów za przekazanie im cennych źródeł oraz poświęcony czas:
Marii Renacie Preibisz-Derze, Karoli Małeckiej, Helenie Koniecznej, Mirosławie Dudziak, Antonie Wiśniewskiej, Zofii Wójcik,
Janinie
Anioła, Marcie
Pilśniak, Helenie
Brudkiewicz, Jadwidze Ziobro,
Marii Michalak,
Cecylii Kręc oraz
Kazimierzowi
Cieślewiczowi. 

Joanna
Nowaczyk
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Aktywne ferie
W tym roku dzieci i młodzież z naszej gminy mogła uczestniczyć w szeregu zajęć przygotowanych specjalnie na ferie. Zorganizowane zostały wyjazdy na Termy Maltańskie do Poznania, na
kręgle do MK Bowling, na Lodowisko „Chwiałka”, do Kinepolis oraz na basen OAZA w Kórniku. Oprócz zajęć wyjazdowych
były również organizowane zajęcia na hali sportowej: turniej piłki
nożnej, animacje sportowe dla dzieci, zajęcia z tenisa stołowego, ZUMBA Kids dla dzieci, a dla klas IV-VI oraz gimnazjalistów
odbyły się zajęcia z piłki ręcznej. W programie znalazły się również zajęcia z piłki nożnej, siatkowej, koszykowej oraz sztuki walki: Karte Shotokan, Capoeira oraz Brazylijskie Jujitsu. W Gimnazjum w Pecnej zorganizowany został turniej w unihokeja dla
szkół gimnazjalnych.
W wyjazdach oraz zajęciach wzięło udział w sumie ok. 450 dzieci oraz młodzieży z terenu naszej gminy.
Zajęcia oraz wyjazdy zostały zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przy współpracy z: UKS Mosińska Jedynka, UKS Orlik, K.S. 1920 Mosina, Akademia Sportu Mosina,
MUKS Dynamic Akademia Karate, Stowarzyszeniem Invictus Bjj
Mosina, Zumba z Leną Kasperską oraz Koszykówka z Sebastianem Sobeckim.
OSiR

I Z KULTURĄ
W ciągu dwóch tygodni wolnych od nauki szkolnej młodzi
mieszkańcy gminy mogli wziąć udział w wielu zajęciach przygotowanych przez Mosiński Ośrodek Kultury. Wielu wrażeń dostarczyły spektakle teatralne prezentowane dla najmłodszych w
Dymaczewie Nowym, Daszewicach, a także w Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież, ale również dorośli, chętnie wzięli udział w
spotkaniu z prawdziwym iluzjonistą. Wiele radości uczestnikom
spotkań w pracowni plastycznej sprawiło przygotowanie wystawy
pt. „Galaktyka”. Dzieci chętnie opowiadały przy tym o własnych
przygodach z filmem i książkami. W pracowni ceramicznej powstały prace o tematyce zimowej. Dzieci równie chętnie uczestniczyły w zajęciach rytmicznych, emisji głosu i spotkaniach z piosenką. Zwieńczeniem spotkań w MOK były seanse filmowo warsztatowe z najlepszymi animacjami Walta Disneya. Zapraszamy do oglądania wystawy prac dzieci w Ośrodku, przy ul.
Dworcowej.
MOK

Aktywna zima w Daszewicach

NA SPORTOWO

rowej. Nauczycielom i opiekunom pomagali wolontariusze –
uczniowie Gimnazjum w Daszewicach, którzy wykazywali dużo
cierpliwości i serdeczności wobec młodszych kolegów.
Uczestnicy „Aktywnej zimy” z niecierpliwością czekają już na
półkolonie letnie.
J.Barełkowska
Fotoreportaż z „Aktywnych Ferii” zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Mosiński Ośrodek Kultury na ostatniej stronie „Informatora Mosińskiego”. 

Wanda z Raczyńskich
Dembińska (1933-2016)
2 lutego, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w Londynie Wanda z
Raczyńskich Dembińska, najstarsza
córka prezydenta RP na uchodźstwie
Edwarda Raczyńskiego, fundatora
Fundacji Raczyńskich.
Wanda Dembińska była wdową po
śp. rotmistrzu Ryszardzie Dembińskim, prezesie Instytutu Polskiego w
Londynie. Mimo, że całe życie spędziła na emigracji w Anglii, była wielką polską patriotką, przejętą losem kraju i swojej małej ojczyzny, która była jej ojcowizną – Rogalinem.
Pochowana zostanie obok swoich męża i ojca, w krypcie
rodowej kościoła parafialnego w Rogalinie.
Źródło: www.majatekrogalin.pl

NAWET W SZKOLE
W Zespole Szkół w Daszewicach odbyły się półkolonie zimowe „Aktywna Zima 2016” dla 45 uczniów. Zorganizowane zostały przez działające przy szkole „Stowarzyszenie Ambitio” i dofinansowane przez Gminę Mosina. Dzieciom zapewniono mnóstwo atrakcji: wyjazd na basen, spektakl teatralny razem z zajęciami nt. gwary poznańskiej, warsztaty nt. tworzenia filmów animowanych, wyjazd do kina. Bardzo interesująca i pouczająca okazała się wizyta w centrum nauki bezpieczeństwa „Skoda Lab”,
gdzie dzięki symulatorom, pokazom i prezentacji mogliśmy się
przekonać, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa na drodze. Codziennie zapewniona była dawka ruchu – dzięki ulubionym zajęciom sportowym. Podczas warsztatów artystycznych uczestnicy wykonywali swoje prace metodą decoupage-u, stworzyli też
śliczne sówki, przedmioty z gliny, piękne serca z wikliny papie-

OŚWIATA

25 stycznia, z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Mosiny
spod okupacji hitlerowskiej, delegacje władz
samorządowych, przedstawiciele oświaty oraz mieszkańcy,
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod
Pomnikiem Pamięci na pl. 20 Października.
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K. Wróbel

luty, 2016

E. Walkowiak

B. Tomczak

R. Rybicki

Sołtysi wybrali zarząd
18 stycznia w świetlicy wiejskiej w Rogalinku odbyły się wybory zarządu Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów. Sołtysi sołectw Gminy Mosina, na kolejną, 4-letnią kadencję, wybrali
nowy zarząd, którego skład się nie zmienił. Zasiądą w nim ponownie: Kazimierz Wróbel – prezes, Erazm Walkowiak - zastępca, Beata Tomczak – sekretarz, Ryszard Rybicki – skarbnik.
Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów działa od 13 lat. – Spotykamy się raz na kwartał. Nasze spotkania służą wymianie naszych doświadczeń i wzajemnej współpracy – wyjaśnia Kazimierz
Wróbel, prezes gminnego koła. Działalność koła ułatwia nie tylko współpracę między sołtysami. Na jego zebraniach sołtysi

zgłaszają potrzeby swoich sołectw i uwagi, które zarząd przekazuje potem burmistrzowi. Zarząd reprezentuje sołtysów
Gminy Mosina także poza jej granicami. – Na spotkania naszego
koła zapraszaliśmy już Starostę Poznańskiego, Wojewodę, także delegacje sołtysów z innych gmin – informuje K. Wróbel.
Gminne Koło Stowarzyszenia Sołtysów działa w strukturach
Krajowego Stowarzyszenia, które zrzesza 29 stowarzyszeń,
liczących łącznie ponad 15 tys. członków. Stowarzyszenie
działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności. 
JN

W Żabinku się nie nudzą
- Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i
mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych domach piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują
unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu – uważa Agnieszka
Gorzyńska, sołtys Żabinka, która wspólnie z Radą Sołecką przygotowała dla najstarszych mieszkańców wsi artystyczną niespodziankę. – W programie wystąpiła pani Justyna Matecka, która przepięknym głosem oczarowała zgromadzoną publiczność i
dostarczyła wiele uśmiechu. Pani Anna Najderek z gitarą porwała
do śpiewu wszystkich seniorów. Śpiewali znane nam wszystkim polskie kolędy – relacjonuje Agnieszka Gorzyńska. Seniorów z Żabinka odwiedził również Święty Mikołaj z prezentami. Mieli także
okazję posłuchać poezji Ignacego Szczepaniaka. A dla najstarszej seniorki, zgromadzeni odśpiewali wspólnie głośne „sto lat”.
Z kolei dla najmłodszych mieszkańców, Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali wieczór Andrzejkowy. – To wyjątkowy wieczór,
gdyż zgodnie z tradycją św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać, jaka przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, pracy – stwierdza pani sołtys. Były więc wróżby, konkursy, poczęstunek jogurcikowy i tańce.
Lanie wosku to najbardziej znana wróżba andrzejkowa. – Roztopiony wosk laliśmy przez specjalnie przygotowany magiczny
klucz. Kształt woskowej figurki może wydawać się nieczytelny, ale
gdy obejrzysz jego cień na ścianie, łatwiej dopatrzysz się zarysu.
Wystarczy odrobina fantazji, a dowiesz się co czeka nas w nadchodzącym roku – opowiada A. Gorzyńska.
Nawet w zimowe miesiące dzieci z Żabinka nie nudzą się. W
ramach akcji dokarmiania ptaków przygotowały dla nich specjalne „potrawy” na zbliżające się chłodne dni. Lepienie kulek
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z ziaren zbóż i komponowanie kubeczków ze smakołykami dla
ptaków cieszyło się dużą uwagą dzieci. – W dalszym etapie zajęć, wspólnie ubraliśmy „drzewko ptasie”, które wygląda wspaniale.
Teraz z niecierpliwością czekamy na specjalnych skrzydlatych gości – mówi sołtys Żanika. – Zapraszamy wszystkich do włączenia
się akcji dokarmiania ptaków!!!
W okresie zimowym w Żabinku odbyło się również świąteczne ubieranie choinki oraz pieczenie i dekorowanie pysznych pierniczków. A w czasie ferii dla najmłodszych przygotowano kino
z popcornem. Dla starszych i nie tylko odbył się turniej tenisa
stołowego o puchar Żabinka. Walka była zacięta i pod nadzorem sędziów został wyłoniony zwycięzca. Wszyscy otrzymali
drobny słodki upominek, a zasłużeni – dyplomy. 
JN
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Fundusz sołecki 2016
Fundusz sołecki to wydzielone środki w budżecie gminy, które mają służyć do sfinansowania przedsięwzięć wskazanych przez
zebrania wiejskie sołectw. Wysokość kwoty dla danego sołectwa zależy od liczby jego mieszkańców, a także od bieżących dochodów gminy.
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”, część zaSołectwo

dań z tegorocznego funduszu sołeckiego, które należą do zadań
inwestycyjnych, opublikowaliśmy w wykazie wszystkich zadań
inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2016. Dziś przedstawiamy wykaz wszystkich zadań do realizacji z tego funduszu. 

Kwota w zł

Zadania do realizacji

Babki, Kubalin,
Głuszyna Le na

17 232,77

Projekt budowy siłowni zewntrznej na terenie placu zabaw.

Baranówko

7 088,48

Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku

Bolesławiec,
Borkowice

14 377,34

Zagospodarowanie terenu wokół wietlicy, jej remont i doposaenie, organizacja imprez kulturalno-sportowych.

Czapury

25 047,63

Utwardzenie płytami drogowymi ul. Krtej od nr 25 do skrzyowania z ul. Doln.

Daszewice

25 047,63

Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku, wykonanie sytemu nawadniajcego boisko rodowiskowe, projekt i wykonanie wiaty na
placu przy wietlicy.

Dymaczewo Nowe

12 749,24

Zakup doposaenia wietlicy, zakup kosy spalinowej, malowanie i sprztanie wietlicy, działalno  z zakresu kultury, sportu i edukacji.

Dymaczewo Stare

14 252,10

Projekt i budowa siłowni zewntrznej, utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym.

Krajkowo, Baranowo 9 618,29

Projekt zagospodarowania poddasza wietlicy wiejskiej.

Krosinko,
Ludwikowo

25 047,63

Klimatyzacja wietlicy wiejskiej, zakup krzeseł na jej wyposaenie, doposaenie placu zabaw, organizacja imprez integracyjnych.

Krosno

25 047,63

Doposaenie wietlicy i placu zabaw przy ul. Tylnej i Piaskowej, integracja mieszkaców, konserwacja elementów placu zabaw przy ul. Le nej,
biece utrzymanie wietlicy.

Mieczewo

18 961,06

Doposaenie placu zabaw, jego o wietlenie, remont wietlicy, zakup rolet okiennych, naprawa kominów wentylacyjnych, zadaszenie sceny,
utrzymanie porzdku w miejscach uyteczno ci publicznej.

Druyna, Nowinki

22 567,91

Budowa siłowni zewntrznej, malowanie wietlicy, spotkania integracyjne, utrzymanie porzdku na terenie sołectwa, doposaenie wietlicy.

Pecna,
Konstantynowo

25 047,63

Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji.

Radzewice

15 003,53

Spotkania integracyjne, zagospodarowanie terenu placu zabaw, utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi,
zakup 2 elementów siłowni zewntrznej.

Rogalin

24 246,10

Utrzymanie porzdku na terenie wsi, tłuczniowanie dróg gminnych od ul. Poznaskiej i główna nitka ul. Kosynierów, projekt i budowa siłowni
zewntrznej na ul. Szkolnej.

Rogalinek

25 047,63

Budowa siłowni zewntrznej, wyłoenie kostk brukow wyjazdu z ulicy gminnej, spotkania integracyjne.

Sasinowo

9 092,29

Wykonanie utwardzonego kostk pozbrukow wyjazdu przy przystanku w Sasinowie, uporzdkowanie stawów na działce gminnej 180/6 z krzewów
i gałzi.

Sowinki, Sowiniec

10 795,53

Budowa chodnika w Sowinkach.

witniki

12 774,29

Utrzymanie porzdku na terenie wsi, utrzymanie terenów zielonych, remont, utrzymanie i doposaenie wietlicy.

Wiórek

24 897,34

Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół krzya – wykonanie utwardzenia kostk pozbrukow, zakup kosiarki, wyposaenie wietlicy
wiejskiej.

abinko

13 250,20

Budowa siłowni zewntrznej, zakup stołów i ławek.

Razem

377.192, 25

SOŁECTWA I OSIEDLA
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Strażnicy interweniowali
1 – 29 stycznia
Przeprowadzono 177 interwencji porządkowych, 72 interwencji drogowych. W związku ze
zmianą zapisu w Ustawie Prawo o ruchu drogowym zakazującej Strażom Miejskim i Gminnym
dokonywania kontroli prędkości z użyciem fotoradaru, od września 2015 r. nie prowadzi się kontroli prędkości. Ukarano 5 osób mandatami karnymi na kwotę 420,00 zł. Wspólnie z Policją Komisariatu w Mosinie Straż Miejska zabezpieczyła
3 imprezy zorganizowane dla mieszkańców naszej
gminy.
Od 2 stycznia Straż Miejska dokonuje odłowień
bezpańskich psów. Przeprowadzono 17 interwencji w stosunku do zwierząt. dotyczyły one
głównie bezpańskich psów oraz dzików. 6 psów
po odłowieniu umieszczono w mosińskim przytulisku. W stosunku do właścicieli odłowionych
zwierząt, za brak nadzoru nad „pupilami” wszczęto postępowania wyjaśniające. Ponadto 2 psy i jednego kota przewieziono do Powiatowego Schroniska w Skałowie. Odłowienie dzików i jelenia
przekazano zgodnie z podpisaną umową przez
Urząd Miejski firmie FALCO. Odkucie łabędzi z
lodu przekazano Straży Pożarnej w Mosinie.
Dokonano kontroli 86 posesji. Kontrole dotyczyły odśnieżania chodnika, oznakowania posesji,
podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych
i płynnych, posiadania rachunków od koncesjonowanych wywozicieli, spalania w piecach materiałów zakazanych Ustawą powodujących zanieczyszczenie środowiska, ilości posiadanych
psów na posesji, jak również strażnicy dzielnicowi zapoznawali się z problemami mieszkańców,
prowadzili rozmowy z sołtysami o problemach dotyczących ich miejscowości.
Stwierdzono 5 osób będących pod wpływem alkoholu, a w związku z tym po przeprowadzeniu
badań przez wezwane pogotowie ratunkowe przewieziono ich do miejsc zamieszkania gdzie oddano
ich pod opiekę rodziny lub do Izby Wytrzeźwień
w Poznaniu.
Straż Miejska walczy z nielegalnymi wysypiskami
śmieci. Oprócz form restrykcyjnych, nadzoruje i
uczestniczy w sprzątaniu terenów należących do
Gminy, w wyniku czego ukarani przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac społecznie użytecznych
przepracowali 16 godz. – likwidowali nielegalne
wysypiska śmieci, zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali pozarastane trawą chodniki, kosili trawę, zbierali śmieci (10 worków).
Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania się osób i pojazdów po terenach objętych systemem kamer.
Wszelkie zauważone nieprawidłowości przekazywane były do patroli Straży Miejskiej i Policji.
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Fari uratowany
W piątek 8 stycznia, strażacy z JRG
9 Państwowej Straży Pożarnej w
Mosinie oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej Mosina, uratowali psa
Fariego przed utonięciem w Warcie.
Późnym popołudniem tego dnia,
pies Fari, który wyszedł z panem na
spacer nad Wartę, wbiegł na lód i znalazł się w rzece. Właściciel Fariego zaalarmował Państwową Straż Pożarną,
dzwoniąc pod numer 998. Dyspozytor z kolei zawiadomił najbliższą jednostkę
PSP – JRG 9 w Mosinie. Do akcji na ratunek Fariemu wyjechały dwa zastępy PSP
i zastęp OSP Mosina.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że pies płynie na krze – informuje dowódca drugiej
zmiany PSP JRG 9 dowodzący akcją ratunkową. – Na miejscu okazało się, że
musimy dojść do tego psa i sprzęt donieść, bo samochody nie mogły dojechać.
Najpierw strażacy ratowali psa za pomocą sań lodowych, które kładzie się na
lód. – Na saniach znajdowało się dwóch druhów OSP, których zabezpieczali ratownicy JRG 9 Państwowej Straży Pożarnej. Tymi saniami przemieszczali się w kierunku
psa. Warunki atmosferyczne były złe i lód był kruchy na tyle, że się zarywał pod
nimi. To utrudniało akcję – relacjonuje dowódca.
W końcu strażacy dotarli do Fariego. Samo wyciągnięcie Fariego też trwało
długo, bo pies przebywał już długo w wodzie, był zmarznięty, pozbawiony sił.
Ale udało się. – Druhowie wciągnęli pieska na sanie i powoli nasi ratownicy ściągali
sanie na brzegu. Blisko brzegu lód się zarwał pod nimi, chłopacy spadli z tych sań do
wody i wpadł też pies. Wówczas ratownicy JRG 9 weszli do wody, wyciągnęli psa i
pomogli wyjść druhom OSP, bo oni też byli już przemarznięci.
Pies Fari przewieziony został do lecznicy i wszystko skończyło się dobrze. Jego
właściciele nie omieszkali podziękować z ten ratunek strażakom: z Państwowej
Straży Pożarnej, a także tym z ochotniczej jednostki w Mosinie. – Kiedy przyszli
do nas, pies od razu rozpoznał chłopaka, który ostatecznie wyciągnął go z wody na
brzeg, bo podszedł do niego pierwszego – dodaje na koniec mój rozmówca.
Dowódca drugiej zmiany JRG 9, który kierował całą akcją nie chce, by podać
jego nazwisko. Uważa, że byłoby to nie fair w stosunku do innych strażaków. –
Ja dowodziłem tą akcją, brałem za nią odpowiedzialność i wszystkie moje decyzje
dobre, czy złe spadają na moje barki. Ale bez współpracy wszystkich kolegów, akcja
nie miałaby szans powodzenia. 
J. Nowaczyk
Fot. Podziękowanie od Fariego dla strażaków

Interwencje Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 9
w Mosinie oraz gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w rejonie działania – styczeń 2016.
• Miejscowe zagrożenia: 27 wyjazdów
• Pożary: 17 wyjazdów
• Alarmy fałszywe: 6 wyjazdów
Początek 2016 roku objawił się zimową aurą z ujemnymi temperaturami oraz
intensywnymi opadami śniegu. Warunki pogodowe na pewno jednych ucieszyły
natomiast innym sprawiły trudności w życiu codziennym. Tak też było w przypadku wielu kierowców, którzy nie potrafili zachować szczególnej ostrożności w
ruchu drogowym.
Feralnym w skutkach dniem był 8 stycznia br. Około godziny 7 rano, na drodze
krajowej nr 431 w Dymaczewie Starym doszło do tragicznego wypadku drogowego,
w którym udział brały dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia ucierpiało 6
osób, z czego dwie osoby poniosły śmierć, w tym 4 letni chłopiec. Działania zastępów z JRG-9 i OSP Mosina polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
wykonaniu dostępu (uwolnieniu) do osób uwięzionych w pojeździe i przekazaniu
Zespołom Ratownictwa Medycznego. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia
Prokurator.
Gwałtowny spadek temperatur sprawił, iż zapotrzebowanie na energię cieplną
intensywnie wzrosło. Niestety wraz z rozmachem rozpalania pieców, wielu właścicieli zapomniało o podstawach bezpieczeństwa, które kończyły się na niegroźnych
podtruciach i niewielkich stratach materialnych, a niedużo brakowało do dramatu
całych rodzin. Wiele poranków i wieczorów w miesiącu styczniu musiało skończyć
się interwencją zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Dlatego strażacy
proszą, aby nie lekceważyć zagrożeń, jakie niosą za sobą niedrożne przewody kominowe, zakrywanie kratek wentylacyjnych czy też bałagan w kotłowni, co w wielu
przypadkach było przyczyną pożarów. 

BEZPIECZEŃSTWO
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Gminne Organizacje Pozarządowe

Koło Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Rogalinie

Co to jest 1 %
1% – tak w skrócie mówimy o 1%
podatku dochodowego osób fizycznych,
który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać
na
organizacje
pożytku
publicznego. 1% nie jest darowizną ani ulgą.
Z prawno-podatkowego punktu widzenia
nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a
tylko korzystamy z "uprzejmości" państwa,
które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie
ma to więc wiele wspólnego z darowizną,
którą wykładamy dobrowolnie z własnej
kieszeni.
1% mogą przekazać:
- podatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający z
liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Koło nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rogalinie działa
od 2000 r. Jest jedyną organizacją pozarządową na terenie tej wsi. Obecnie zrzesza
20 członków z Rogalina, Świątnik, Radzewic i Poznania. Ich liczba w dużym stopniu zależy od warunków lokalowych. W Rogalinie nie ma świetlicy wiejskiej, a jedynym miejscem, w którym możemy odbywać spotkania jest niewielka świetlica szkolna, którą udostępnia nam Dyrektor Zespołu Szkół.
Motto naszego działania brzmi: „Starość – też radość”. Starość, jak i całe ludzkie życie,
może być szczęśliwa. Recepta jest prosta: pracować, być aktywnym, radosnym i uśmiechniętym.
W ciągu 15 lat istnienia Koła, wypracowaliśmy różne formy działania. Są to między innymi: comiesięczne spotkania tematyczne
wszystkich członków koła, udział w imprezach organizowanych przez zarząd w Mosinie, np. w festynach, piknikach, wycieczkach
krajowych i zagranicznych, kontakty z organizacjami z terenu Rogalinka, Świątnik i
Radzewic, współpraca z Radą Sołecką i
Sołtysem Rogalina, organizowanie uroczystych spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, przygotowywanie programów artystycznych, utrzymywanie kontaktów z byłymi członkami koła, którym w okresie przedświątecznym odwiedzamy
w domach z życzeniami i upominkami przygotowanymi przez członkinie Koła. Jednym z najciekawszych naszych inicjatyw, było spotkanie z Kierownikiem Muzeum
w Rogalinie, podczas którego zapoznaliśmy się z historią pałacu i jego mieszkańców,
poznaliśmy tajemnice przyrody rogalińskiego parku. Odbyliśmy także wycieczki do
Koszut, Arboretum w Kórniku, przejażdżki łodzią po Święconce i Warcie. Największym wyzwaniem było przygotowanie w ubiegłym roku uroczystości 15-lecia naszego
Koła. Uroczystość z udziałem wielu gości odbyła się w historycznym miejscu – spichlerzu Majątku Rogalin, udostępnionym nam przez p. Mikołaja Pietraszaka-Dmowskiego, prezesa Majątku. Podczas uroczystości Koło w uznaniu wybitnych zasług zostało odznaczone Złotą Odznaką Honorową przez Zarząd Główny P.Z.E.R i I. Dla nas
to wielkie wyróżnienie i zachęta do dalszej pracy. Obecny zarząd Koła nr 3 stanowią:
Gabriela Multaniak – przewodnicząca, Maciej Jesse – jej z-ca, Bogumiła Krysiak – skarbnik, Eugenia Sójka – sekretarz. 

1% mogą przekazać również emeryci, pod
warunkiem jednak, że samodzielnie
wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS
w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy
osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
Kwota 1% wyliczana jest z kwoty
należnego podatku (czyli tego, który i tak
musimy odprowadzić do urzędu skarbowego).
Sposób przekazywania: 1% trafia na
konto organizacji za pośrednictwem urzędu
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia zeznania podatkowego przez
podatnika (który w swoim formularzu PIT –
wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził
wolę, aby 1% jego podatku należnego
powędrował do organizacji pożytku publicznego).
Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego organizacja musi mieć status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Wykaz organizacji pożytku publicznego jest
elektroniczny, prowadzi go minister pracy i
polityki społecznej. Jest umieszczany na
stronie internetowej www.pozytek.gov.pl W
wykazie tym znajdują się także organizacje
z Mosiny i okolic.
Pieniądze z 1% otrzymane przez OPP
mogą być wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Informację, na co zostały spożytkowane
środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim
sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z
wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne,
publikowane m.in. na stronie internetowej
danej organizacji. 
Więcej informacji na stronach:
www.ngo.pl; www.jedenprocent.pl;
www.pozytek.gov.pl

Zarząd Koła nr3 w Rogalinie
Kontakt: Gabriela Multaniak, tel. 515 352 176

Oprac. Monika Kujawska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Pozostała muzyka
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Najpierw nauka
Włodzimierz Gabrielski miał wtedy 7 lat i już interesował się

Spotkali się po przeszło pół wieku. Przyjechali z różnych zakątków muzyką. Jego dziadek w 1928 r. założył orkiestrę dętą w KrzyPolski, a nawet z Frankfurtu nad Odrą. Członkowie dawnego „Dzie- winiu, grał na klarnecie, na dudach i na skrzypcach. Tata pana
cięcego Zespołu Muzycznego” odwiedzili w styczniu Izbę Muzealną Włodzimierza grał w orkiestrze wojskowej, a każdy z siedmiorga
w Mosinie, by wziąć udział w otwarciu wystawy prezentującej ich rodzeństwa taty też muzykował. Jednak dla Włodzimierza, jak
mówi, wszystko zaczęło się od pana Nadolnego, kiedy
historię. Najcenniejszym jej eksponatem, są karty
rodzice zaprowadzili go na przesłuchanie.
pewnej kroniki wydobytej na światło
Antoni Nadolny
Przesłuchanie miało na celu wyłonić zdoldzienne przez Włodzimierza Gabrielności dzieci, ich poczucie rytmu i muskiego, który jako kilkuletni chłopiec
zyczny słuch. Zgodnie ze stopniem
grał w tym zespole na skrzypcach.
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tych zdolności, Antoni Nadolny
przydzielał je do odpowiednich instrumentów: z najlepszym
słuchem i poczuciem rytmu –
do skrzypiec, a dalej według
zdolności – do akordeonów i
do mandolin. – Ja chciałem
grać na skrzypcach, nawet
skrzypce miałem, po dziadku,
no i udało się – wspomina
Włodzimierz Gabrielski.
Do zespołu przyjęto 30 dzieci. Zanim odbył się pierwszy
koncert, przez kilka miesięcy
uczyły się wszystkiego od podstaw,
2 razy w tygodniu: we wtorki była to
indywidualna lekcja każdego ucznia, a w
piątki – nauka w zespole. – Wszystko prowadził pan Nadolny, a lekcje odbywały się w szkole przy kościele – wspomina W. Gabrielski. – Trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, 12 lat od zakończenia wojny, a my
wszyscy pochodziliśmy z biednych rodzin. To był wielki wysiłek
rodziców, by gdzieś z Krosinka, czy z Krosna te akordeony i te małe
dzieci na rowerach wieźć na naukę.

Muzyka, wycieczki i Państwo Nadolni
Po kilku miesiącach przygotowań, zespół zainaugurował muzycznym marszem w pochodzie 1-majowym, czym jak wspomina pan Włodzimierz, wywołał wśród mieszkańców entuzjazm.
– Braliśmy też udział w różnych imprezach, w każdej akademii z
okazji rewolucji październikowej, czy 1-maja, bo to taki był czas.
Ale graliśmy też na 25-leciu kapłaństwa ks. proboszcza Hildebrandta. Zespół koncertował także poza Mosiną. O to starał się
komitet opiekuńczy zespołu, który tworzyli rodzice. – Był tam
pan Michalak, który pracował w zakładach zbożowych w Czempiniu i w tych okolicach organizował nam koncerty – opowiada
W. Gabrielski. Dzieci wystąpiły więc w pałacu w Głuchowie i
w Jarogniewicach. Grały w Iłówcu, Borówcu, Kórniku, Rogaline i wszędzie ich występ robił wrażenie. –Jak graliśmy na schodach pałacu w Głuchowie było widać, że dorośli, czy dzieci patrzą
z zaciekawieniem, a nawet i z zazdrością – wspomina. W tamtych latach nie było drugiego takiego zespołu w okolicy Mosiny tej bliższej, a może i dalszej. – Dzisiaj są inne czasy, każdy zamyka się w domu z komputerem, a wtedy nie było wiele rozrywek,
więc taki zespół robił wrażenie.
Nagrodą dla muzykantów były wycieczki. – W pamięci
utkwiła szczególne ta do Puszczykowa, która zaczęła się od zwiedzenia muzeum przyrodniczego, a dalej statkiem „Janek Krasicki”, popłynęliśmy Wartą do Poznania i z powrotem. Na statku
płynęli też inni pasażerowie, a dzieci z Mosiny dla nich zagrały.

Próba genaralna przed pochodem 1-majowym

Koncert na tarasie przed pałacem w Piotrowie

Historia zespołu rozpoczyna się we wrześniu 1957 r.,
kiedy ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Mosinie Marian
Karbowski, wyraził chęć
zorganizowania dziecięcego zespołu muzycznego. „Celem tego zespołu –
czytamy na pierwszej
karcie wspomnianej kroniki – ma być rozwijanie zamiłowań muzycznych, a w
szczególności umiłowanie polskiej muzyki ludowej i oddziaływanie na szerokie kręgi młodzieży mosińskiej”. Poprowadzenie zespołu kierownik Karbowski zaproponował
Antoniemu Nadolnemu, który mieszkał na pograniczu Mosiny i Krosinka przy ul. Krańcowej. Był też muzykiem i pedagogiem, nauczycielem w Państwowej Szkole
Muzycznej w Poznaniu.
Antoni Nadolny w okresie międzywojennym ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu. W tym czasie
grał na skrzypcach w Orkiestrze Symfonicznej Miasta Poznania, a także w Orkiestrze Symfonicznej przy Komisariacie Rządu
w Gdyni. Podczas okupacji uczestniczył w konspiracyjnych strukturach Armii Krajowej. Od 1942 r. przebywał na Podlasiu pod
przybranym nazwiskiem „Antoni Nowak”. Tam się ożenił i w
roku 1956 zamieszkał z rodziną w Krosinku. Rok później, na
prośbę kierownika Karbowskiego, rozpoczął organizowanie dziecięcego zespołu w Mosinie.

KULTURA
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Państwa Nadolnych, Włodzimierz Gabrielski
wspomina z sympatią i serdecznością. Jaki był pan
Antoni, który poza pracą w Poznaniu, wiele godzin
poświęcił dla swojego zespołu? – Oprócz tego, że
wykrzesał z nas wszystko co było można – mówi W.
Gabrielski – był bardzo wymagający, ale przy tym
bardzo ludzki i ciepły. Traktował nas po ojcowsku.
Nie że karcił, ale tak powiedział, że jak ktoś miał trochę ambicji to wystarczyło. Nie puszczał nas dalej,
ale jeszcze tę lekcję, czy tę gamę, czy ten utwór trzeba było powtórzyć. Nieraz człowiek wracał z taką
miną spuszczoną, mówił co teraz, no nie udało się!
A na następnej lekcji już było dobrze i szło się dalej. Tak jak chórzyści prof. Stuligrosza mieli w osobie pani Stuligrosz swoją matkę, tak dzieci z zespołu
miały matkę w osobie Pani Gabrieli Nadolnej, która towarzyszyła im we wszystkich koncertach. – Któregoś dnia
– opowiada pan Włodzimierz – na jakiś koncert nie przybyli razem, to my powiedzieliśmy „nie jedziemy”. Pan Antoni musiał wrócić do domu po żonę i ją przywieźć. Nie zawsze rodzice mogli z
nami jechać, a człowiek chciałby, żeby ta mama czy ten ojciec jednak byli. Mieliśmy po 8 czy 12 lat...

Coś pozostało
W roku 1963 zespół przestał istnieć, bo Antoni Nadolny ze
względów rodzinnych musiał zrezygnować z jego prowadzenia.
Jednak te kilka lat zespołu Włodzimierzowi Gabrielskiemu
utkwiły w pamięci na zawsze. Jak się okazało, nie tylko jemu.
Antoni Nadolny prowadząc zespół, prowadził też kronikę. –
Mnie po głowie chodziło – mówi pan Włodzimierz – że
chciałbym dla siebie tę kronikę mieć. Zwróciłem się do rodziny pana
Nadolnego z pytaniem, czy mógłbym ją dostać. Rodzina Nadolnych przekazała mu zeskanowaną kronikę, a pan Włodzimierz,
chcąc się podzielić z innymi, przekazał płytę mosińskiej Bibliotece, a drugi egzemplarz do Izby Muzealnej, gdzie jej kierownik
Józefa Roszak-Rosić stwierdziła, że to piękny materiał na wystawę. Tak się zaczęło dziać wokół tej wystawy, z jej przygotowywaniem i z poszukiwaniem dawnych członków zespołu, przez
który przewinęło się 50, 60 osób. Dwadzieścia z nich już nie żyje,
ale ponad 30 udało się zidentyfikować i odnaleźć. – Największy problem miałem z Iwoną Krajewską-Tomczak, którą w końcu znalazłem w Gdyni – opowiada o poszukiwaniach W. Gabrielski. – Wojtek Gielnik, który gra we Frankfurcie, na hasło,
że jest otwarcie wystawy, wsiadł w samochód i przyjechał. I ta
Iwona - przyjechała z Gdyni... Tych ponad 30 odnalezionych
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osób stawiło się w Mosinie 8 stycznia 2016 r., po 53 latach. –
Trudno było się rozpoznać. Były wielkie emocje, nawet w którymś momencie głos mi się załamał, bo udało się odnaleźć tyle osób,
tyle ich przyjechało, niektórzy z tak daleka, no i pogoda w tym dniu
nie była łaskawa.
Po tamtych dawnych, wspólnych latach i po nauczycielu – Antonim Nadolnym, który zmarł w roku 1986, pozostały dobre
wspomnienia, pozostała też muzyka. Dla wielu z nich, przygoda
z zespołem z dzieciństwa, to przygoda z muzyką na całe życie.
Kilkoro zostało zawodowymi muzykami. – Wojtek Gielnik jest
skrzypkiem, koncermistrzem filharmonii we Frankfurcie nad Odrą.
Janusz Rychlewski został organistą. Stasiu Szulc grał na akordeonie,
potem na organach i grał w zespołach muzycznych. Bronka Dawidziuk jest dziś prezesem mosińskiego chóru. Jej siostra Basia też
śpiewa w chórze. Tomasz Pawlak był współzałożycielem jednego
z poznańskich zespołów muzycznych. Są też osoby, które do dzisiaj muzykują w domach – wylicza Włodzimierz Gabrielski. On
sam grał w zespole do końca jego działalności. W roku 1963 poszedł do szkoły średniej w Poznaniu, ale muzyki i skrzypiec nie
porzucił. Grał na nich w mosińskim zespole „Nona” i gra do
dzisiaj – na tych samych skrzypcach co w zespole i na których
kiedyś grał jego dziadek.
J. Nowaczyk
Fot. z kroniki Dziecięcego Zespołu Muzycznego

Wystawa w Izbie Muzealnej potrwa do 10 marca.

Drodzy Czytelnicy!
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” w artykule „Izba porodowa w Mosinie” opublikowaliśmy zdjęcie położnych z mosińskiej Izby Porodowej, z dwoma noworodkami na rękach. W jednym z noworodków, rozpoznała
się pani Danuta Falbierska, mieszkanka Mosiny, która dziś
jest szczęśliwą mamą trójki dorastających dzieci. To historyczne zdjęcie wywołało wspomnienia nie tylko pani Danuty
i jej mamy. Przy tej okazji, należy się drobne sprostowanie.
Wymieniona ze zdjęcia Maria Szymonowicz nosiła panieńskie nazwisko Barcz, a nie jak podaliśmy Jankowiak, które
było nazwiskiem jej pierwszego męża. Z kolei pani Matecka miała na imię Wanda, a nie jak napisaliśmy Pelagia. Dążąc
do prawdy historycznej, uściślamy te dane wychodząc na przeciw informacjom od Czytelników.
Redakcja
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Lothar-Günther Buchheim
„Okręt”
Chciałbym zachęcić do sięgnięcia po powieść, którą określić można jako jedną z ważniejszych pozycji we współczesnym kanonie literackim. Dzieło
ściśle związane z morzem, z jego
najciemniejszą stroną, którą jest
wojna podwodna. Autor ukazuje
we wszystkich wymiarach
człowieka, jego lęki, strach, marzenia, okrucieństwo i wolę przetrwania. Z malarską precyzją
przedstawia żywioł morski, jego
piękno przejawiające się bajeczną barwą nieba, chmur,
wody, wschodów i zachodów
słońca, jego majestat, z którym
człowiek powinien się liczyć i
grozę. Dzieło warte uwagi ze
względu na temat i walory literackie jest pewnego rodzaju rachunkiem sumienia autora, który podczas drugiej wojny światowej służył w niemieckiej marynarce wojennej. Jest również
przestrogą, ostrzeżeniem dla ludzi, którzy nie chcą pamiętać
okrutnych doświadczeń wojny.
Lothar-Günther Buchheim:
„Okręt” – zagłębieni w lekturę
czujemy słony posmak w ustach,
kropelki wody z rozbitej fali
spływające po twarzy, z napięciem wpatrujemy się w horyzont
by nagle krzyknąć - a l a r m !!!
– na widok punktu, który może
być wrogiem. Serdecznie polecam.
Leszek Wiatrak

Mosińska bóżnica
Fot. Bóźnica w Mosinie lata 20. XX w. Ze zbiorów Izby Muzealnej

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Swietłana Aleksijewicz
„Wojna nie ma w sobie
nic z kobiety”
Książka białoruskiej pisarki,
laureatki zeszłorocznej nagrody
Nobla w dziedzinie literatury,
opowiada historie Rosjanek w
czasie II wojny światowej. Miały
po szesnaście, osiemnaście lat.
Były żołnierzami i tak samo jak
mężczyźni brały udział w walce
na froncie. Były lotnikami, snajperami, kucharkami, pielęgniarkami czy lekarkami. Dzielnie
znosiły cierpienie, niewygody i
trudy żołnierskiego losu. Broniły
swojej ojczyzny wierząc, że to ich
obowiązek. Miliony rosyjskich
dziewcząt poszło na wojnę w
spódnicach i w lekkich pantoflach. Po wojnie potrafiły nosić
mundur, ale zapomniały jak się
chodzi w sukience.
Inne książki Swietłany Aleksijewicz to: „Ostatni świadkowie.
Utwory solowe na głos dziecięcy” – opowieści ludzi, którzy w
czasie ostatniej wojny byli dziećmi. Ich historie są wstrząsające
i pokazują jak okrutnie wojna
obchodzi się z tymi najsłabszymi – dziećmi właśnie. „Cynkowi
chłopcy” to z kolei historie rosyjskich żołnierzy, którzy służyli
w Afganistanie. Z opowieści weteranów wyłania się obraz niepotrzebnej wojny. Wyjeżdżali
by zostać bohaterami a wracali
bez rąk, bez nóg, z koszmarami.
Niektórzy wracali w cynkowych
trumnach. Książki Swietłany
Aleksijewicz to trudne lektury,
ale ich czytanie zmusza do zastanowienia nad losami ludzi w
tak trudnych czasach jak wojna.
„W każdej kolejnej książce z uporem robię to samo – pisze Aleksijewicz – zmniejszam historię
do wymiarów człowieka”.
Gorąco zachęcam do czytania jej
książek.
Beata Tomczak

W najnowszej „Kronice Wielkopolski” (1/2016), kwartalniku popularno-naukowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ukazał się kolejny artykuł Joanny Nowaczyk „Bóżnica w Mosinie – jej
funkcje dawniej i dziś”.
Autorka przedstawia w nim zarys historii żydowskich mieszkańców Mosiny, wzniesionej
przez nich świątyni przy ul.
Niezłomnych w Mosinie i jej
funkcji od czasów sakralnych do
czasów współczesnych, w których działalność prowadzi tu Galerii Miejska i Izba Muzealna.
Zachęcamy do lektury!
Słowo od autorki
Przy okazji publikacji artykułu o mosińskiej bóżnicy w
„Kronice Wielkopolski” przeprowadzone zostało ciekawe
„śledztwo” w sprawie drzewa rosnącego na dawnym
cmentarzu żydowskim przy ul. Sienkiewicza w Mosinie. Dotyczyło ono ustalenia gatunku tego drzewa i jego rzeczywistych rozmiarów. W swoim artykule napisałam, że to tuja.
Pan Paweł Anders – krajoznawca, autor publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycznych, a także sekretarz
redakcji „Kroniki Wielkopolski”, w swoich publikacjach opisywał to drzewo z kolei jako żywotnik zachodni. Ponadto
jak podał w publikacji z roku 1987 r. obwód pnia drzewa
wynosił 160 cm, a w roku 1999 – 170 cm. Na jego prośbę, sprawę badał dalej pan Krzysztof Borkowski – fotografik
i znawca drzew, który stwierdził, że tuja i żywotnik to synonimy, a mosińskie drzewo z cmentarza żydowskiego ciągle
rośnie. Okazało się, że obecnie osiągnęło już obwód 222 cm.
Ostateczny werdykt „gatunkowy” w sprawie drzewa, na podstawie zbadanej gałązki wydał dr Tomasz Bojarczuk,
emerytowany kierownik kórnickiego Arboretum: to cyprysik Lawsona – najokazalszy gatunek z cyprysowatych, w naturze występujący w Oregonie i Kaliforni! 
Joanna Nowaczyk
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W minionym miesiącu Galeria Miejska w Mosinie zaprezentowała wystawę prac Igora Mikody zatytułowaną „Hybrydy”.
Wernisaż tej intersującej ekspozycji – w sobotę 16 stycznia – zainaugurował nowy sezon artystyczny w Galerii 2016.
Igor Mikoda jest absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknej (obecnie Uniwersytet Artystyczny), Pracowni Rzeźby pod
kierunkiem prof. Józefa Petruka i Pracowni Rysunku prof. Jacka Strzeleckiego. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Rzeźby
prof. Wiesława Koronowskiego na Wydziale Rzeźby i Działań
Przestrzennych UAP. Zajmuje się rzeźbą, grafiką i rysunkiem. W
swoim dossier artystycznym posiada wiele wystaw indywidulanych i zbiorowych. W Mosinie swoje pracy pokazał już nie po
raz pierwszy.
Na wystawie, którą artysta zatytułował „Hybrydy”, zaprezentowane zostały jego rzeźby i rysunki. Ale tak naprawdę, jak
wyjaśnił, jego prace nie są „hybrydami”. Tytuł ekspozycji odnosi się bardziej do sposobu jego działań twórczych. – Rysując
staram się rzeźbić, rzeźbiąc staram się rysować – tłumaczy Mikoda.
Utrwalone kreską ludzkie kształty, w swoich pozach i barwach
emanują dynamiką emocji. Zastygnięte w bezruchu gesty, zatopione w … fragmenty postaci, także zdradzają jakieś emocje.
Jakie – odpowiedź zna artysta, bo jego zdaniem wypowiedź twórcza jest aktem kreacji wynikającym z jego wewnętrznej woli,
opiera się na jego przeżyciach, doświadczeniach, emocjach. Jed-
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nak odbiorca sztuki może też znaleźć własną odpowiedź, co kryje w sobie tak twórcza wypowiedź. – Jej odbiór może być uzależniony od wychowania, wiedzy lub też opierać się na indywidualnym przeżywaniu – co warunkuje różnorodność reakcji – uważa
Igor Mikoda. Kolejna wystawa - Marek Haładuda, „Sceny” - wernisaż 12 marca (sobota), godz. 17.00 
JN

X Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Artystyczne
z Gitarą w Mosinie odbędą się
w dniach  – 17 kwietnia 2016 r. Organizatorzy zaprosili do
udziału między innymi: Natalię Przybysz z zespołem, Marka Piekarczyka, Marka Raduli, Jacka Królika, Krzysztofa Ścierańskiego,
Jacka Jagusia, Bartosza Łęczyckiego, Fismolla,
zespół Bokka, Remigiusza Szumana, Carlos Ramireza
i wielu innych.
Szczegóły na stronie www.gitaramosina.pl

KULTURA

25

INFORMATOR MOSIŃSKI

luty, 2016

Unihokej
w Pecnej
Podczas ferii, na sali
w Pecnej rozegrany
został Zimowy Turniej
Unihokeja.
Organizatorzy – Przemysław Biernat i Mieczysław Janik – relacjonują przebieg turnieju:
W zawodach wzięło udział 7 drużyn, w tym dwie damskie i pięć męskich. Do rozgrywek przystąpiły drużyny:
dziewcząt z klas I oraz II i III z Gimnazjum w Pecnej. W
turnieju męskim zagrali: Zespół Szkół w Mosinie, Absolwenci
Poznań, Gimnazjum Pecna – reprezentacja, Młode Wilki z
Pecnej oraz Reszta Świata Pecna. Wśród dziewcząt zwyciężyła łączona drużyna klas II i III, natomiast u chłopców
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, drugie miejsce reprezentacja Gimnazjum w Pecnej, trzecie – Reszta Świata Pecna, czwarte –
Absolwenci Poznań oraz Młode Wilki Pecna.
Zawody stały na wysokim poziomie, a zacięta gra toczyła
się do ostatnich sekund każdego pojedynku. Gratulujemy
zwycięzcom! Turniej można uznać za udany, gdzie wszyscy miło i na sportowo spędzili wolny czas od zajęć edukacyjnych.
Unihokej zwany również floorballem, to dyscyplina sportowa, której utworzenie przypisywane jest Szwedom.
Najłatwiej porównać ją do hokeja na lodzie, ale w mniej
brutalnej formie, bez łyżew i krążka, który zastępuje ażurowa piłka. Sport ten jest szczególnie popularny w Szwecji,
Finlandii, Szwajcarii, także w Norwegii, Polsce i w Czechach. Poza Europą unihokej systematycznie zwiększa
swoją popularność m.in. w Kanadzie, Singapurze, Japonii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. 
JN

Szkolne rywalizacje
11 stycznia odbyły się Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce
Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. W zawodach
wzięły udział 4 szkoły z naszej gminy. Zwycięzca uzyskał
awans do Półfinałów Powiatu Poznańskiego. W rozgrywkach, które odbyły się w Gimnazjum w Pecnej,
pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Gimnazjum nr 1
w Mosinie, II miejsce – Zespół Szkół w Mosinie, III
miejsce – Gimnazjum w Pecnej, IV miejsce – Zespół
Szkół w Rogalinku.
14 stycznia w Zespole Szkół w Daszewicach rozegrały
się Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Chłopców
Szkół Gimnazjalnych. Zwycięstwo wywalczył Zespół Szkół w
Mosinie, awansując do zawodów powiatowych. Klasyfikacja
końcowa: I miejsce – Zespół Szkół w Mosinie, II miejsce –
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Zespół Szkół w Daszewicach, III miejsce – Gimnazjum nr 1 w
Mosinie, IV miejsce – Zespół Szkół w Rogalinku.
15 stycznia, również w Zespole Szkół w Daszewicach, rozegrały się Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Chłopców
Szkół Podstawowych. Zwycięstwo oraz awans do następnego
etapu uzyskała szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, II miejsce – Zespół Szkół w
Krośnie, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Krosinku, IV miejsce – Zespół Szkół w Daszewicach,
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Czapurach.
3 lutego miały miejsce Mistrzostwa Gminy
Mosina w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół
Gimnazjalnych w Pecnej. Oto wyniki: Chłopcy – I
miejsce Gimnazjum Pecna, II miejsce ZS Rogalinek, III
miejsce ZS Rogalin; Dziewczęta – I miejsce ZS Rogalinek, II
miejsce Gimnazjum Pecna. Zapraszamy na kolejne zawody,
które odbędą się w lutym. Szczegóły str. 30. 
OSiR
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www.mosina.pl
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Nasza szkoła oferuje:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: • profil wojskowy
TECHNIKUM: • technik logistyk • technik hotelarstwa • technik obsługi turystycznej
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: • klasy wielozawodowe
– kształcimy we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, praktyczna nauka zawodu
u pracodawcy
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH: • Liceum Ogólnokształcące •
Szkoła Policealna w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny
pracy • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe • Kształcenie
bezpłatne
KOŁA ZAINTERESOWAŃ: Szkolny Klub Sportowy, Dobre
praktyki w obszarze logistyki, koło turystyczno-hotelarskie,
warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, warsztaty psychologiczne, zajęcia wojskowe, wolontariat
WSPÓŁPRACA: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa
Szkoła Bankowa w Poznaniu
PROJEKTY: „Lider samorządu uczniowskiego”, „Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe”, „Ucznio-

OŚWIATA

wie szkół zawodowych – rynek pracy na was czeka”
ATUTY: zajęcia w firmach logistycznych, hotelach, na poligonach wojskowych, strzelnicach, targach turystycznych krajowych i zagranicznych, na wyższych uczelniach - to stałe punkty naszego programu nauczania; Multimedialne Centrum Informacji, nowoczesne pracownie, internat, stołówka, bilard,
bezpłatna strefa wi-fi, zespół boisk wielofunkcyjnych, dogodna
lokalizacja i połączenia komunikacyjne
Nauka u Wodziczki nie polega tylko na siedzeniu w ławkach,
ale na zdobywaniu praktyki i doświadczenia zawodowego oraz
poznawaniu świata i rozwijaniu zainteresowań.
Nie marnuj czasu na szukanie, zastanów się, co tak naprawdę daje Tobie satysfakcję, a z pewnością znajdziesz to
u nas. Jeśli chcesz spędzić kolejne lata w kameralnej i przyjaznej atmosferze, a gdy one miną, bez problemu znaleźć pracę w interesującym zawodzie, dobrze trafiłeś!
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki
ul. Topolowa 2; 62-050 Mosina
www.zsmosina.powiat.poznan.pl
tel. 618 132 922
zsmosina@powiat.poznan.pl
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l Królewskie

W roku 2002, z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Mosinie, Izba Muzealna zaprezentowała wystawę 40 mosińskich archiwaliów. Są to reprodukcje
najstarszych dokumentów źródłowych
do dziejów Mosiny, które dziś zdobią ściany Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

MIASTO KRÓLEWSKIE
Prezentowane dokumenty pochodzą z
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Najstarszym eksponatem jest pochodzący z 1358 r. pergaminowy dokument ze zbiorów warszawskich napisany po łacinie. Zaświadcza on, że „Mikołaj z Mosiny z synem Jaśkiem sprzedają sołectwo w Pożegowie Andrzejowi Wasilowiczowi”. W innym dokumencie z tych samych zbiorów – rękopisie z roku 1397 czytamy: „Jadwiga królowa polska i dziedziczka Węgier, zabezpiecza Mościcowi ze Stęszewa 60 grzywien
na Mosinie”.
Dokument ten określa stan własnościowy miasta, iż w tym czasie Mosina należy do dóbr królewskich (wcześniej, w
roku 1302 r. i przez następne dziesięciolecia XIV w. była dziedzicznym posiada-
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niu możnego rodu Łodziów z Gostynia).
Ponadto Mosina jako centrum klucza
tych dóbr, w roku 1397 jest siedzibą starostwa. Jego dzierżawcą, czyli starostą, w
zastaw 60 grzywien groszy (za pożyczkę
udzieloną na hipotekę miasta), zostaje wymieniony w tym dokumencie Mościc ze
Stęszewa herbu Łodzian, kasztelan poznański 1400-1425. Z XV-wiecznych archiwaliów odczytamy nazwiska późniejszych mosińskich starostów. To Piotr
Bniński, kasztelan gnieźnieński, któremu
Władysław Jagiełło zapisuje sumy w pięciu kolejnych dokumentach. Po śmierci
Piotra, starostwo obejmuje jego najmłodszy syn, także Piotr, któremu w roku 1455,
król Kazimierz Jagiellończyk „zapisuje 100
grzywien na Mosinie”. Wreszcie dzierżawę
królewskiej Mosiny otrzymuje jego brat
Maciej. W dokumencie z roku 1457,
opatrzonym królewską pieczęcią, figuruje on jako Maciej Moszyński. Jak to bywało w zwyczaju tamtych czasów, nazwisko ów Maciej przybrał od nazwy siedziby starostwa.

PRZYWILEJE I POWINNOŚCI
Ciekawą grupą archiwaliów, są te
świadczące o przywilejach dla miasta. Nie
dotrwał do naszych czasów oryginalny
dokument lokacyjny z 1302 r., nadający
Mosinie prawa miejskie wystawiony przez
Mikołaja Przedpełkowica. Jego zapis znamy dziś z Kodeksu dyplomatycznego
Wielkopolski z 1878 r. Miasto otrzymało wtedy grunty na terenie wsi Mosina. Wojewoda Mikołaj darował mieszczanom wsie Pożegowo i Krosno oraz Zarebek i Zarub, których położenia obecnie
nie można ustalić. Mikołaj z Gostynia nadał też mieszkańcom ponad 3 jatki rzeźnicze i młyn. Mieszkańcy, którzy chcieli
osiąść w Mosinie, uzyskali na 8 lat zwolnienia z podatków, a po tym czasie musieli płacić podatki i świadczyć daniny w
naturze.
Zachowały się natomiast dokumenty
wystawione przez królów: Władysława IV
Wazę, Jana III Sobieskiego, Augusta II
Mocnego, Augusta III Sasa i Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Czytamy w nich,
że w roku 1429 król Władysław Jagiełło
nadał Mosinie przywilej lokacyjny przenoszący miasto z prawa polskiego na prawo magdeburskie. Ponadto Mosina, decyzją króla mogła odbywać do 2 jarmarków rocznie, co miało dla miasta istotne
znaczenie gospodarcze. Jak podaje inny

Miasto Mosina

dokument pochodzący od króla Stanisława, w 1774 r. na prośbę mieszczan,
liczba dozwolonych jarmarków wzrosła
do pięciu.
Prócz przywilejów, królewskie miasto
miało swoje powinności. O jednej z nich
mówi dokument z 1667 r., w którym „Jan
Kazimierz, podskarbi wielki koronny, kwituje Kazimierza Radomickiego kasztelana
[ówczesnego starostę – przy. autor] z oddania do skarbu kwoty starej i nowej z królewszczyzny Mosina.”. Wszystkie bowiem
dobra królewskie, od roku 1653 musiały
przekazać część swoich dochodów na
utrzymanie stałego wojska, tzw. kwarcianego. Decyzję taką podjął na sejmie
piotrkowskim Zygmunt II August, przeznaczając wówczas na ten cel czwartą
część dochodów z królewszczyzn, czyli
kwartę.

O CECHACH
Dwa
XIII-wieczne
dokumenty
odsłaniają maleńki skrawek obrazu życia
społecznego miasta. O działalności rzemiosła w Mosinie wiadomo już wcześniej,
w końcu XIV w. Jednak pierwsze źródłowe
informacje o cechach Płócienników oraz
stolarzy, stelmachów, kołodziejów, bednarzy, testerów i kowali, pochodzą z dokumentów z roku 1752 i 1775, nadających wymienionym cechom statut.
Kolejne dwa archiwalia wymieniają
działający tu już w poł. XVIII w. cech piekarzy: „Ustawy i prawa cechu piekarskiego w Mosinie z 1848 r.” oraz „Prośba o zatwierdzenie praw cechowych piekarzom z
Kórnika z roku 1826”. W tym ostatnim,
kórniccy piekarze zwracają się do radcy
Ziemskiego o zatwierdzenie praw cechowych wzorowanych na statucie cechu
piekarskiego z Mosiny. Wreszcie w zatwierdzeniu przez Augusta III Sasa przywileju dla Bractwa Strzeleckiego w Mosinie, opatrzonym datą 14 maja 1762 r.,
dowiadujemy się, że już rok wcześniej istniało w mieście bractwo, które swoją
działalność prowadzi po dzień dzisiejszy…
Zachęcam do obejrzenia reprodukcji
archiwaliów w mosińskiej bibliotece. 

Fot. źródło: Mosińskie
archiwalia,
Izba Muzealna w Mosinie,
Archiwum Państwowe
w Poznaniu, luty-maj 2002.

Joanna Nowaczyk
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Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku
2002. Urodził się w 1941 r., w
Błaszkach pod Kaliszem. Po
ukończeniu Technikum Leśnego
w Rzepinie podjął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, które ukończył
w roku 1967. W międzyczasie
założył rodzinę i razem z żoną Janiną, nauczycielką szkoły w Pecnej, zamieszkał właśnie w tej wsi.
Swoją ścieżkę zawodową połączoną z pasją przyrodniczą,
Jan Kałuziński rozpoczął w Stacji Badawczej Polskiego
Związku Łowieckiego w Czempiniu. Zajmował się tam badaniami nad ekologią dzikich zwierząt, o czym napisał kilkadziesiąt prac naukowych, a w roku 1978 doktorat. Pracę
naukowo-badawczą, dr Jan Kałuziński porzucił dla rodziny.
By móc ją utrzymać, został nauczycielem Technikum Rolniczego w Grzybnie, gdyż wtedy nauczyciele zarabiali dobrze.
W latach 1993-2002 pełnił funkcję Burmistrza Gminy Mosina. Podstawę rozwoju gminy Jan Kałuziński widział w infrastrukturze. Swoją organiczną pracę zaczynał od tej podstawy – od wodociągowania, kanalizacji i gazyfikacji, które
konsekwentnie realizował przez cały czas pełnienia funkcji.
Funkcję burmistrza traktował jako służbę Małej Ojczyźnie
i jej mieszkańcom, dla których zawsze miał czas. W wyborach 2002 r., zrezygnował z kandydowania do mosińskiego
samorządu. Został radnym Powiatu Poznańskiego i do chwili śmierci w Powiecie pilnował „mosińskich” spraw.

INFORMATOR MOSIŃSKI

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Jan Kałuziński (1941 – 2013)
Jan Kałuziński był człowiekiem obdarzonym wielką pasją,
z którą tak pięknie opowiadał o świecie przyrody – o swoich konikach, o dzikich zwierzętach, o ginących gatunkach
ptaków. Był wielkim miłośnikiem przyrody. Przez wiele lat,
działał w kole łowieckim „Jawor”. Był myśliwym, ale potrafił
przekonać mnie, że myśliwi nie tylko strzelają, ale prowadzą
też działania proekologiczne, dbają o prawidłowy rozwój zwierzęcej populacji. To właśnie dr Kałuziński na początku lat 90.
zainicjował w „zawarciańskich” lasach introdukcję daniela,
by uzupełnić zwierzostan po wycofującym się stamtąd jeleniu. Kiedy pojawił się problem rosnących strat zwierząt z powodu wypadków na drodze Sasinowo-Wiórek, zaangażował
się w montaż prekursorskiego sytemu ostrzegającego zwierzęta
– „fotodiod”.
Jan Kałuziński zmarł 28 października 2013 r. Po jego nagłej
śmierci, na stronie „Czas Mosiny” ukazał się komentarz jednej z czytelniczek: „Zmarł dobry człowiek! Wieczne odpoczywanie Panie Janie - był moim nauczycielem, był sąsiadem
i był Burmistrzem, ale przede wszystkim był dobrym człowiekiem. Zawsze się odezwał, miał czas dla ludzi, nie nosił głowy
wysoko, bo był kimś. Był dobrym człowiekiem, który dużo
dobrego po sobie pozostawił.” 
J. Nowaczyk

l Układ urbanistyczny miasta
Do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, wpisany został układ urbanistyczny Mosiny w granicach miasta średniowiecznego, z uwzględnieniem dróg dojazdowych (1961/A z 12 października
1984). Strefę ochrony, zgodnie z decyzją konserwatora, wyznaczają „od zach. zaplecze zabudowy ul.
Słowackiego oraz zaplecza ul. Tylnej i ul. Garncarskiej
(Garbarskiej – przyp. autor), aż po Kanał Mosiński.
Od pd. granicę ochrony wyznacza Kanał Mosiński,
a od wsch. linia biegnąca na zapleczu parceli kościelnej i zapleczami zabudowy ul. Kościuszki. Ochronie podlegają także krótkie odcinki dróg dojazdowych
– wloty dróg do średniowiecznego miasta oraz obszar
parku dworskiego z pałacykiem starościńskim z ok.
1870 r.”
Ochroną objęto prawie całe historyczne założenie,
w obrębie którego zachowało się dawne rozplanowanie rynku oraz przyległych do centralnego placu
ulic, które nie były poddane zasadniczym zmianom
aż do końca XVIII w. W wiekach XIX i XX wprowadzono jedynie nieznaczne korekty, głównie z powodu budowy
domów nowego typu oraz z powodu zmieniających się wymogów komunikacyjnych. Zabudowa miasta objęta ochroną konserwatorską, składa się głównie z kamienic o wielkości i formatach typowych dla architektury XIX i pierwszej poł. XX w.
Ochronie podlegają: historyczne granice działek, układ ulic wraz
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z liniami zabudowy, dawne kompozycje terenów zielonych publicznie użytkowanych oraz nawarstwienia kulturowe i zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. 
Oprac. JN
Fot. Piotr Łysakowski
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II Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej w
kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie
Stabat Mater Dolorosa
19 marca, godz. 19.00 T. Abinoni/R. Giaotto-Adagio, L. Boccherini - Stabat Mater
20 marca, godz. 15.00 Msza żałobna w rycie trydenckim z requiem d-mol – W.A.Mozarta
Wykonawcy: Anna Budzyńska (sopran), Poznańska Orkiestra Barokowa, Hanna Malicka (dyrygent), Monika Buczkowska (sopran), Katarzyna
Włodarczyk (alt), Chaoran Zuo (tenor), Adam
Kutny (bas), Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”, Poznańska Orkiestra Symfoniczna,
Łukasz Łodygowski (dyrygent), Karolina Wójtowicz, Włodzimerz Gabrielski (słowo wprowadzające). Wstęp wolny.

BIBLIOTEKA

KONKURS

Miłosne szczęścia okruchy
26 lutego o godz. 1.00. Mosińska Biblioteka Publiczna zaprasza do MOK-u na
kolejne spotkanie z cyklu „Miłosne szczęścia okruchy”. W programie plebiscyt
publiczności na ulubione utwory o tematyce miłosnej, także występ muzyczny
Marcina Lewandowskiego, który zagra na
fletni pana. Z kolei Teatr amatorski z Mosiny
zaprezentuje scenki teatralno-kabaretowe,
również nawiązujące do tematu spotkania.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

XVII Wielkopolski Konkurs Dziennikarski
MDK nr 1 w Poznaniu
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagród -  wyjazdy do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli.
Zadanie: Napisz artykuł prasowy, tekst na
bloga internetowego lub na wybrany portal
społecznościowy, przedstaw w formie nagrania radiowego lub ﬁlmowego – kogo zaprosiłbyś jako „gwiazdę” do Twojej
miejscowości.
Termin nadsyłania prac: 29 marca 2016 r.
Szczegóły na www.mdk1.pl lub tel. 501
90 711.

HALA SPORTOWA

SIATKóWKA

SPORT

Turniej tenisa stołowego
W sobotę 5 marca, od godz. 9.0 w Hali Sportowej OSiR,
odbędzie się IV Amatorski Turniej Tenisa Stołowego. Organizator tych otwartych zawodów – Zarząd Osiedla nr 6 „Za
Moreną” – zaprasza do udziału zarówno mieszkańców
osiedla, jak i całej gminy. Zapisy i szczegóły: Dominik Michalak, tel.  57 929, e-mail: michalak.d@tlen.pl

III Liga piłki siatkowej mężczyzn
Mecz UKS Jedynka – SPS Słupca
27 lutego 2016
Hala Sportowa OSiR w Mosinie
Zapraszamy na mecz, pokibicuj z nami!
Wstęp wolny.

Zapraszamy na zawody:
17 lutego, godz. 9.0 – Półﬁnał Powiatu
Poznańskiego w Siatkówce Dziewcząt
Szkół Podstawowych w Rogalinku.
1 lutego, godz. 9.0 – Półﬁnał Powiatu
Poznańskiego w Siatkówce Chłopców
Szkół Podstawowych w Mosinie, Hala
Sportowa OSiR.
22 lutego, godz. 9.0 – Półﬁnał Powiatu
Poznańskiego w Siatkówce Chłopców
Szkół Gimnazjalnych w Mosinie, Hala Sportowa OSiR.

URZĄD I NGO

Dyżur eksperta ZUS
24 lutego w godz. 11.00 – 15.00 w nowej siedzibie GCI w Mosinie, przy ul. Dworcowej , I piętro
(budynek dawnego ośrodka zdrowia), odbędzie
się dyżur eksperta ZUS. Osoby, które zgłoszą się
na spotkanie będą mogły uzyskać informacje o
tym, kto może skorzystać z preferencyjnych
składek, jak rozliczać składki i jakie dokumenty
trzeba złożyć do ZUS. Pracownik ZUS udzieli
również porad, które dotyczyć będą terminów
składania dokumentów rozliczeniowych i opłat
składek oraz o sposobie wyrejestrowania działalności gospodarczej.
Dyżury ZUS w siedzibie GCI będę się odbywać
co 2 miesiące.

GCI MOSINA

X Targi Edukacji i Pracy w Mosinie
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza na X Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się we wtorek 1 marca w godzinach
od 10.00-1.00 w Mosińskim Ośrodku
Kultury. Uczestnictwo w Targach jest
bezpłatne. Podczas targów uczniowie oraz
osoby poszukujące pracy będą mogły
uzyskać kompleksowe informacje na temat
możliwości wyboru kierunku kształcenia,
poruszania się po rynku pracy, doradztwa
zawodowego oraz dostępnych ofert pracy,
programów i szkoleń. Szkoły zaprezentują
swoją ofertę edukacyjną, a przedsiębiorstwa oferty pracy, stażu i praktyk.

ZEBRANIE OGóLNE

Zarząd Osiedla nr  „Przy Strzelnicy” w Mosinie zaprasza na Zebranie Ogólne Mieszkańców, które odbędzie się 24 lutego br.
(środa) o godz. 1.00 w Zespole Szkół w
Krośnie, budynek B przy ul. Krasickiego 16
w Mosinie. Jednym z tematów spotkania
będą inwestycje planowane na Osiedlu.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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WYKAZ PLACóWEK
POSIADAJĄCYCH KONTRAKT
Z NFZ NA TERENIE GMINY MOSINA
Wg stanu na 26 stycznia 2016 r.: źródło NFZ
REJONOWA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO

PORaDNIa StOMatOlOGICZNa PERIOFFICE NZOZ
Mosina, ul. Niezłomnych 2, tel. 61 8191 123
- świadczenia ogólne stomatologiczne

SZPItal W luDWIKOWIE, luDWIKOWO 1
Pogotowie Ratunkowe: 999

Przychodnie

PORaDNIa StOMatOlOGICZNa VIta-DENt
Babki, Babki 4c, tel. 61 893-99-88
- świadczenia ogólne stomatologiczne

PRZyChODNIa ZDROWIa VIS MEDICa
Mosina, pl. 20 października 17, tel. 61 8132 411
- świadczenia POZ: lekarza, pielęgniarki, położnej

GaBINEt aNDRZEJa OKONIa
Mosina, ul. Bolesława Śmiałego 10, tel. 61 898 26 55
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

PRZyChODNIa lEKaRZa RODZINNEGO CONSENSuS
ul. Garbarska 8, tel. 514 544 530
- świadczenia POZ: lekarza, pielęgniarki, położnej

PRZyChODNIa StOMatOlOGICZNa SIGNuM
Daszewice, ul. Słoneczna 1, tel. 512 291 100
- świadczenia ogólne stomatologiczne

"MEDICOMPlEX" DaRIuSZ ZIMOWSKI
Mosina, ul. Dworcowa 3, tel. 61 8997574
- świadczenia POZ: lekarza, pielęgniarki

Pielęgniarki

NZOZ PRZyChODNIa lEKaRZa RODZINNEGO PECMED
Pecna, ul. Główna 18, tel. 61 8137 826
- świadczenia POZ: lekarza, pielęgniarki
PRZyChODNIa lEKaRSKa MEDICa
Pecna, ul. Główna 50, tel. 61 2821695
- świadczenia POZ: lekarza, pielęgniarki
NIEPuBlICZNy ZaKŁaD PODStaWOWEJ
OPIEKI ZDROWOtNEJ W BaBKaCh
Babki 4c; Świątniki, ul. Kórnicka 8c, tel. 61 893 99 88
- świadczenia POZ lekarza

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
CENtRuM MEDyCZNE „MOSINa” SP. Z O.O.
Mosina, ul. Konopnickiej 33, tel. 660456568
- świadczenia z zakresu: chirurgii ogólnej, dermatologii
i wenerologii, neurologii, otolaryngologii, świadczenia zabiegowe
w chirurgii ogólnej

Stomatologia i ortodoncja
GaBINEt aNNy SZyMKOWIaK
Wiórek, ul. Działkowa 11, tel. 514 785 610
- świadczenia ogólne stomatologiczne
GaBINEt alEKSaNDRy KORytOWSKIEJ
Pecna, ul. Główna 50, tel. 61 8 137 715
- świadczenia ogólne stomatologiczne
GaBINEt JERZEGO KIlIaNa
Mosina, pl. 20 października 14, tel. 61 830 27 55
- świadczenia ogólne stomatologiczne
GaBINEt KRZySZtOFa aDaMCZaKa
Rogalinek, ul. Sikorskiego 2, tel. 613 070 560
- świadczenia ogólne stomatologiczne dla dzieci i
młodzieży do ukończenia 18 roku życia

EWa KRaKOWIaK
Mosina, Mosina, ul. Sowiniecka 75, tel. 61 813 67 17
(Zespół Szkół w Mosinie)
DOROta lIPIńSKa
Mosina, ul. Kościelna 2, tel. 61 813 24 69 (SOSW w Mosinie)
PIElęGNIaRSKI OŚRODEK MEDyCyNy SZKOlNEJ
"PROFIlaKtyKa" S.C.
Krosinko, ul. Wiejska 43, tel. 61 813 26 57 (SP Krosinko); Mosina,
ul. Główna 43, tel. 61 813 23 81 (Zespół Szkół w Krośnie);
Mosina, ul. Szkolna 1, tel. 61 813 22 39 (SP1 w Mosinie)
VENI-MED Daszewice, ul. Leśna 1, tel. 504 993 537
- świadczenia pielęgniarki szkolnej POZ
halINa KIEŁBOWICZ Babki 4c, tel. 61 8939 988
JOaNNa FalEńSKa Mosina, ul. Krotowskiego 16A/2
tel. 721 689 702

Położne
aGNIESZKa BORKIEWICZ
Świątniki, ul. Kórnicka 8c, tel. 535 141 205
MaRZENa WIlCZaK
Mosina, ul. Mickiewicza 19, tel. 508 477 087
aNNa WOlaCZyńSKa
Mosina, ul. Mickiewicza 19, tel. 604 513 868

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII
I JANUSZA ZEYLANDÓW
Ludwikowo 1, tel. 61 8132831
- choroby płuc – hospitalizacja, onkologia kliniczna
– hospitalizacja, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach
stacjonarnych, tlenoterapia domowa
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