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Drodzy Czytelnicy!

Początek roku to czas, w którym rozpoczyna się okres roz-
liczeń podatkowych. Nie każdy jest świadomy tego, że
znaczna część naszych podatków dochodowych odpro-
wadzanych do Skarbu Państwa wraca do miejsca, w któ-
rym mieszkamy. To prawie 40% całej należności podat-
kowej!  Zwrócone podatki w takiej właśnie części stano-
wią z kolei prawie jedną trzecią budżetu naszej gminy. 

Warunkiem, by nasze pieniądze służyły miejscu, w któ-
rym mieszkamy, jest wskazanie tego miejsca w rozliczeniu
podatkowym, jeśli nie jesteśmy tu zameldowani. Liczy się
każda złotówka. Lutowy numer „Informatora Mosińskiego”

otwiera apel Burmistrza Jerzego Rysia właśnie w tej sprawie. Warto wykonać ten jeden
prosty krok, żeby dołożyć się do wspólnego budżetu.  

Zwracam uwagę także na informację o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania Nie-
strzeżonego w Mosinie, które obowiązywać będą już od 1 marca tego roku. Po trwającej
rok dyskusji, na lutowej sesji Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nowe zasady funk-
cjonowania SPPN w Mosinie.  

Rogalinek to wieś z wielowiekową tradycją. W tym roku obchodzi jubileusz swojego
770-lecia. Przy tej okazji powstał projekt jednodniowej wycieczki po Rogalinku, który
został laureatem pewnego prestiżowego konkursu. Autorki projektu zdradziły w nim prze-
pis na pyszny, drożdżowy placek z Rogalinka, do którego upieczenia zachęcam wszyst-
kich Państwa. Najpierw jednak odsyłam do przeczytania artykułu „Jeden dzień w Sołec-
twie Rogalinek na 770-lecie”. 

Zapraszam do lektury

Joanna Nowaczyk   

1 marca obchodzić będziemy Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu pa-
miętajmy szczególnie o żołnierzu związanym
z Ziemią Mosińską – Stanisławie Kasznicy,
ostatnim komendancie Narodowych Sił
Zbrojnych. Stanisław Józef Kasznica po-
chodził z Krosinka.

Jego szczątki odnaleziono dopiero przed
czterema laty, w wyniku prac ekshumacyj-
nych na warszawskiej „Łączce”. Wraz z 34
innymi zidentyfikowanymi bohaterami wal-
ki 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. 

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 Rejo-
nowego 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. 

Z okazji nadchodzącego Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych planowa-
ne są uroczystości upamiętniające Stanisława Kasznicę przy tablicy jego pa-
mięci w pobliżu jego rodzinnego domu na ul. Stęszewskiej w Krosinku. Szcze-
góły na www.mosina.pl->Aktualności. Joanna Nowaczyk

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
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Udział podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w dochodach Gminy Mosina sta-
nowi 26,37% całego jej budżetu!  W roku
2016 udział ten wyniósł 30 443 621 zł. To
prawie 3 i pół miliona więcej niż w roku
2015, w którym do naszego budżetu
wpłynęło 26 984 526 zł podatku docho-
dowego PIT. W tegorocznym budżecie z tego
tytułu zaplanowana została kwota 31 748
824 zł. Jaka będzie rzeczywiście – jeszcze nie
wiemy. Zależy to także od tych z Państwa
– mieszkańców Gminy Mosina – którzy się
w niej dotąd nie zameldowali lub nie
wskazali w swoich deklaracjach podatko-
wych, że tu mieszkają. Dzięki podatkowi
dochodowemu od osób, które już to za-
deklarowały, uzyskaliśmy dodatkowe środ-
ki m.in. na budowę dróg, chodników, oś-
wietlenia, poprawę infrastruktury oświa-
towej, rozbudowę oferty rekreacyjno-spor-
towej i kulturalnej. Dla naszego budżetu
ważna jest każda złotówka i każde składa-
ne przez naszych mieszkańców zeznanie po-
datkowe. 

W 2016 roku na terenie gminy Mosina na
pobyt stały zameldowało się 741 osób, a na
pobyt czasowy – 204 osoby. Tym samym
liczba osób zameldowanych zbliżyła się do
31 tysięcy. Szacujemy jednak, że naszych
mieszkańców jest jeszcze więcej, bo nie
wszyscy są tu zameldowani.

Bardzo zależy nam na Państwa deklara-
cji o zamieszkaniu w naszej Gminie. Dla-

tego zwracam się z gorącą prośbą o wspar-
cie miejsca, w którym Państwo mieszkacie,
o wsparcie Gminy Mosina. Dzięki Waszym
podatkom mamy szansę na szybszy rozwój. 

Zwracam się również z prośbą do wszyst-
kich mieszkańców o weryfikację i aktuali-
zację  danych dotyczących podatku od nie-
ruchomości, który również zasila nasz
wspólny budżet – budżet Gminy Mosina.
Każda dołożona do niego złotówka przy-
czynia się do tego, by żyło się Państwu le-
piej w Waszym miejscu zamieszkania. 

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Mieszkam w Gminie Mosina – płacę tutaj podatek

Szanowni Mieszkańcy!
Rozpoczął się okres rozliczenia podatku dochodowego od osób fi-
zycznych PIT z Urzędem Skarbowym. Z podatku tego finansowa-
nych jest wiele zadań publicznych, takich jak szkoły, przedszkola,
szpitale, system pomocy społecznej, budowa i utrzymanie dróg oraz

związanej z nimi infrastruktury. Każdego roku Minister Finansów
określa jaki procent podatku dochodowego PIT ma trafić do
budżetów gmin. W roku 2017 będzie to blisko 38%. Wysokość
kwoty pochodzącej z tego podatku,  która zasili gminną kasę, zależy
ostatecznie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę
nawet, jeśli nie są w niej zameldowani. 

Jeśli chcesz, żeby 38% twojego podatku dochodowego trafiło do Gminy Mosina,
gdzie mieszkasz, ale nie jesteś w niej zameldowany – zamelduj się lub w deklara-
cji podatkowej wskaż Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania. Twój Urząd
Skarbowy to Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań 

6 marca i 6 kwietnia rozliczysz PIT w Mosinie
W poniedziałek 6 marca w godz. 10.00 – 17.00 i w czwartek 6 kwietnia w godz. 9.00 –
14.30, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, dyżuro-
wać będą pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu: 

• udzielą informacji z zakresu rozliczenia rocznego za 2016 r., 
• pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania do urzędów skarbowych, 
• udostępnią również papierowe formularze zeznań podatkowych oraz broszury in-
formacyjne do formularzy podatkowych, 
• zainstalują zainteresowanym podatnikom na ich komputerach system e-Deklara-
cje, wspierające wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną, 
• odbiorą wypełnione druki zeznań podatkowych od osób fizycznych za 2016 r.

Zapraszamy do skorzystania z tego ułatwienia!
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje – styczeń

FINANSE 
• sporządzono i przesłano do RIO 

w Poznaniu sprawozdanie z wykonania
budżetu za okres do 30 grudnia 2017 r.,

• sporządzono i przesłano do GUS 
w Warszawie sprawozdanie o pra-
cujących, wynagrodzeniach i czasie pra-
cy za rok 2016,

• Zarządzeniem Nr 00501.19.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30
stycznia 2017 r.  dokonano zmiany
budżetu Gminy Mosina, 

• zaktualizowano dane dotyczące po-
datków: od nieruchomości, rolnego,
leśnego i od środków transportowych na
2017 r. w oparciu o dane z ewidencji
gruntów, zawiadomienia Starosty Po-
wiatowego, złożone informacje i dekla-
racje podatkowe, 

• do 31 stycznia 2017 r. naniesiono do
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi 7 150 deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• dokonano odbioru budowy ulic:

Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosi-
nie oraz ul. Polnej w Krośnie, 

• dokonano odbioru końcowego chod-
nika w Borkowicach.

Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• opracowano projekt i uzyskano po-

zwolenie na budowę wodociągów i ka-
nalizacji w Krosinku – etap II, 

• zlecono opracowanie projektu na roz-
budowę Szkoły Podstawowej w Roga-

Do czego potrzebny jest meldunek?

Bez zameldowania trudniej o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły, ale
także otrzymanie kredytu czy zakupów ratalnych. Meldunek jest niezbędny
do realizacji m.in.: organizacji wyborów, planowania obwodów szkolnych, rea-
lizacji powszechnego obowiązku obrony, określania funduszy sołeckich i sub-
wencji dla gmin, czy kontroli legalności pobytu cudzoziemców.  

Co jeszcze wiąże się z meldunkiem?

Z meldunkiem ściśle związane są podatki. Ważne jest, byśmy płacili je w tym
miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy. To między innymi z tych pienię-
dzy możliwa jest później budowa dróg, utrzymywanie szkół i przedszkoli, opłaca-
ny jest transport miejski a mieszkańcy korzystają z oferty sportowej, kultu-
ralnej czy rekreacyjnej.

Przypominamy, że co najmniej do końca 2018 r. obowiązek meldunkowy NIE
ZOSTANIE ZNIESIONY, a tym samym każda osoba, która przebywa pod da-
nym adresem powyżej trzech miesięcy, powinna dokonać zameldowania w ciągu
30 dni. Podobnie rzecz ma się z wymeldowaniem.

Zamelduj się w gminie Mosina

Wiele osób słyszało o zniesieniu tego wymogu i są przekonani, że obowiązek
meldunkowy został zniesiony, dlatego go nie realizują, mimo, że procedura jest
szybka, łatwa i bezpłatna. 

Zachęcamy do załatwiania formalności meldunkowych w Urzędzie
Miejskim w Mosinie (pokój 117). Czeka tam miła niespodzianka – każda
nowa rodzina meldująca się na pobyt stały, wraz z życzeniami od Burmistrza,
otrzyma mapę Gminy Mosina. Informacji udziela Referat Spraw Obywa-
telskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 61
8109 565.

Zamelduj się w Gminie Mosina
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linku o bibliotekę z pomieszczeniami  to-
warzyszącymi.

Zawarto umowy:
• na wykonanie dokumentacji projektu

budowlano-wykonawczego na budo-
wę energetycznej linii kablowej oświet-
lenia drogowego w ul. Rolnej w No-
winkach.

Rozstrzygnięto przetarg: 
• na rozbudowę Szkoły Podstawowej

przy ul. Wiejskiej w Krosinku etap I – bu-
dynek dydaktyczny.  

Ponadto:
• w trakcie raport do Urzędu Mar-

szałkowskiego w sprawie  sanitacji i za-
opatrzenia wsi w wodę, 

• zlecono uaktualnienie i podział kosz-
torysów dla zadania: Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Czapurach, 

• skierowano zapytania ofertowe na
opracowanie niezbędnej dokumentacji
i wyceny na wykonanie przejścia wy-
niesionego  w Mieczewie, 

• skierowano zapytania ofertowego na
wykonanie parkingów przy dworcach
kolejowych w Mosinie, Pecnej 
i Drużynie, 

• skierowano zapytania ofertowe na
opracowanie niezbędnej dokumentacji
i wyceny dla wykonania zjazdów. 

GEODEZJA I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

• zakończono procedurę zapytania
ofertowego wraz z podpisaniem umowy
na wybór rzeczoznawcy majątkowego do
obsługi gminy w roku 2017 w zakresie
sporządzania operatów szacunkowych, 

• rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na
wykonywanie czynności geodezyjnych
na rzecz gminy w 2017 roku i podpisa-
nie umowy z geodetą, 

• sporządzono 12 wniosków wieczys-
toksięgowych o ujawnienie prawa włas-
ności Gminy Mosina do nieruchomoś-
ci w księgach wieczystych, 

• przygotowano korespondencję do
Nadleśnictwa Babki w sprawie dzierżawy
terenu w Czapurach z przeznaczeniem
na miejsce rekreacji dla mieszkańców
wsi, 

• rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż
nieruchomości w Pecnej,

• przygotowano protokołu  uzgodnień
w sprawie rozwiązania umowy użytko-
wania wieczystego z Aquanet S.A. na nie-
ruchomość w rejonie ul. Czereśniowej 

„DudaPomoc po Poznańsku” jest inicjatywą
społeczną, która została zainspirowana hasłem pomocy
prawnej osobom w potrzebie przedstawionym w cza-
sie kampanii prezydenckiej przez obecnego Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę. Jest oparta o zasadę wolontariatu,
a więc dobrowolnej i bezpłatnej pracy świadczonej przez
radców prawnych, adwokatów oraz doktorów prawa.
„DudaPomoc po Poznańsku” powstała z inicjatywy
posła Bartłomieja Wróblewskiego, a biura działają w Poznaniu i Powiecie Poznańskim
przy jego biurach poselskich.

W Mosinie takie biuro otwarte zostało przy ul. Wodna 8a w dniu 23 stycznia. Po-
moc prawna udzielana jest w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.30 – 19.00. 

Kontakt: tel. 537 536 194, e-mail: pomocprawna@bartlomiejwroblewski.pl (spot-
kania po uzgodnieniu terminu). 

JN

„DudaPomoc po Poznańsku” w Mosinie
- bezpłatna pomoc prawna

Do 31 marca 2017 r. zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego: 

MPZP dla terenów części wsi Krosno i Krosinko
Informujemy, że 27 października 2016 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr

XXXVIII/370/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko, usytuowanych na zachód
od ul. Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą, na południe od ul. Piaskowej w Krośnie, na
południe od ul. Lipowej w Krosinku wraz z tą ulicą, na wschód od zachodniej granicy
działek o ewid. 280/13, 280/14, 281/1, 302, 281/3 obręb Krosinko wraz z częścią działki
o nr ewid. 280/12 obręb Krosinko do Kanału Olszynka wraz z tym Kanałem, wzdłuż za-
chodniej granicy Kanału Olszynka do działki 65/3 obręb Krosno, na północ od działek
o nr ewid. 63/5, 67, 72, 71, 165/2, 164, 163/16, 163/3, 163/15 obręb Krosno, do ulicy
Głównej w Krośnie wraz z tą ulicą. 

MPZP dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna
Na tej samej sesji, 27 października 2016 r., Rada Miejska w Mosinie podjęła także uchwałę

nr XXXVIII/371/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna, usytuowanych
na północ od drogi powiatowej P3911 wraz z tą drogą, na zachód od działek o nr
ewid.416/1, 434/4, 719, 301/2, 301 obręb Pecna, na północ od południowej granicy działki
o nr ewid. 701 obręb Pecna i na północ od działki o nr ewid. 717 obręb Pecna na łącznym
przedłużeniu granic w/w działek na działce o nr ewid. 734 obręb Pecna, na zachód od
działek o nr ewid. 295, 294/1, 292, 291 obręb Pecna, na zachód od przedłużenia zachodniej
granicy działek o nr ewid. 291 i 292 obręb Pecna poprzez działki o nr ewid. 289/1, 289/2,
obręb Pecna, do działki o nr ewid. 288 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 285,
279 obręb Pecna do ul. Sosnowej, wzdłuż ul. Sosnowej do działki o nr ewid. 238/1 ob-
ręb Pecna, na północ od działek o nr ewid. 238/1, 224/1, 213/2, 199, 189/1 obręb Pec-
na, na zachód od wschodniej granicy działki o nr ewid. 190 obręb Pecna, na północ od
południowej granicy działki o nr ewid. 192 obręb Pecna, na północ od działek o nr ewid.
112/3, 112/2, 112/1 obręb Pecna. 

Z przywołanymi uchwałami oraz ich załącznikami można zapoznać się na stronie:
www.mosina.pl → bip → prawo → uchwały Rady → kadencja 2014-2018 → numer sesji 
i jej data → numer uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mo-
sina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w termi-
nie do dnia 31 marca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Miejscowe plany – składanie wniosków
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w Mosinie z przeznaczeniem jej na te-
ren zielony – miejsce rekreacji,

• podpisano umowy w formie aktu no-
tarialnego nabycia nieruchomości 
w Wiórku oraz zbycia nieruchomości 
w Mosinie,

• wydano 15 decyzji administracyjnych
w zakresie zatwierdzenia projektów po-
działu nieruchomości. 

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użytko-

we: zlecono remonty 2 lokali komu-
nalnych na ul. Pożegowskiej 9 w Mosi-
nie, 

• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, Akcja
Zima 2017, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowa-
nia: wydano 27 zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego, 28 decyzji rocznych za wbu-
dowanie urządzeń w pas drogowy, wa-
runki techniczne dla przebiegu trasowego
25-urządzeń w pasie drogowym, uzgod-
niono 12 projektów stałej organizacji ru-
chu, 1 lokalizację zjazdu indywidual-
nego, prowadzenie spraw związanych 
z modernizacją linii kolejowej E-59
realizowaną prze PKP PLK, toczą się: 
2 sprawy o likwidację szkód i odszko-
dowań komunikacyjnych, 2 sprawy 
o likwidację szkód i odszkodowań mie-
nia komunalnego,

• transport: przedłożono Radzie Miej-
skiej projekt uchwały w sprawie Strefy
Płatnego Parkowania w Mosinie, trwają
uzgodnienia dot. projektu stałej orga-
nizacji dla strefy płatnego parkowania
uwzględniającego zmiany, 

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: odebrano prace związane z do-
stawą i montażem konstrukcji garażowej
dla Osiedla nr 6 „Za Moreną”, odebra-
no prace związane z zakupem i mon-
tażem zamka wrzutowo-monetowego do
drzwi toalety wolnostojącej na Zielonym
Rynku, przygotowano dokumentację do
konkursu Artystyczny Przystanek 2017,

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: bieżące utrzymanie.   

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

Projekty planów na etapie sporządza-
nia:

• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej i terenów zabudowy miesz-
kaniowej z usługami przy ul. Śremskiej

W Bolesławcu, na terenie naszej gminy, wykryto ognisko ptasiej grypy. To czwarte ogni-
sko tej zjadliwej choroby ptaków w Wielkopolsce. 

W piątek, 3 lutego, w związku z podejrzeniem powstania ogniska ptasiej grypy na fer-
mie drobiu w Bolesławcu, zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wzię-
li w nim  udział także Burmistrz Gminy Mosina oraz Kierownik Referatu Zarządzania
Bezpieczeństwem  Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

Do działań w miejscu wystąpienia zagrożenia zostały skierowane służby weteryna-
rii, Policji i Staży Pożarnej oraz pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego Mosinie. Służby miejskie podjęły zlecone zadania. Wykonano niezbędne za-
bezpieczenia. Ferma została zabezpieczona, wokół ogniska jest utworzona strefa za-
powietrzona o średnicy 3 kilometrów, następnie druga - zagrożona - 10 kilometrowa.
W tych strefach będą nałożone odpowiednie restrykcje określone Rozporządzeniem Wo-
jewody Wielkopolskiego. 

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wirus H5N8 nie jest groźny dla lu-
dzi. – Wirus H5N8 on praktycznie dla ludzi jest obojętny. Nie powoduje u ludzi zachoro-
wań. Przynajmniej nie ma doniesień żeby się przenosił, żeby zakażał. Co oczywiście nie
znaczy, że nie należy zachować środków ostrożności – powiedział dla portalu epoznan.pl
dr Andrzej Trybusz, Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 

Prosimy kierowców o nie korzystanie z drogi biegnącej przez miejscowość Bolesławiec
(droga powiatowa 2469P), w przypadku przejazdu prosimy o stosowanie się do pole-
ceń wydawanych przez służby i przestrzeganie ograniczeń wynikających z ustawionych
znaków przez matami dezynfekcyjnymi.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zwal-
czania wysoce zjadliwej grypy ptaków -> www.mosina.pl->Komunikaty

Powiatowy Inspektorat Weterynarii:  tel.  61 868 97 19, 61 868 93 47. Po godzinach
urzędowania, w nagłych sprawach – telefon alarmowy:  733 830 390. 

Ptasia grypa w Bolesławcu

Apel do hodowców drobiu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza

Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8  – nie jest groźny dla lu-
dzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzi-
kie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawo-
wych zasadach postępowania. 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji: 
• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
• nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników,

do których dostęp mają dzikie ptaki, 
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z dro-

biem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem, 
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzy-

mywany jest drób,
• przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości

swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. 
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary ad-

ministracyjne. 

KOMUNIKAT
W miesiącu lutym 2017 r. będą doręczone podatnikom decyzje w sprawie wymiaru po-

datku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2017. Każda decyzja zawiera indywi-
dualny numer konta, na które należy wpłacać naliczony podatek. Pierwsza rata płatna jest
do dnia 15 marca 2017 r. Płatności kolejnych rat – 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Rolnicy, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w okresie od 1 do 28 lutego są zo-
bowiązani złożyć wniosek o zwrot podatku.  

Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia
2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 86,00 zł za 1 ha.
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w Mosinie, obejmujących obszar po-
między bocznicą kolejową od linii E-59
Wrocław–Poznań, ul. Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz tora-
mi kolejowymi linii E-59 Wrocław-
Poznań,

• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i So-
winki, dla terenów części miasta Mosi-
na oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych tere-
nów wsi Bolesławiec oraz zachodnich te-
renów wsi Borkowice, dla terenów częś-
ci wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
dla terenów części wsi Krosno,

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie spo-
sobów ich zagospodarowania i zabudo-
wy,

• MPZP Pecna: dla zachodnich 
i północnych terenów wsi, 

• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.

Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:

• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów częś-
ci 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 Wschodnia obwodnica mias-
ta Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap I, łączącej
ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga wo-
jewódzka nr 431) z ul. Powstańców
Wielkopolskich w Nowinkach –
Drużynie (droga powiatowa nr 2465P)
z przeprawą mostową przez Kanał Mo-
siński,

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla tere-
nów przy Jeziorze Dymaczewskim w Dy-
maczewie Nowym, usytuowanych po-
między drogą wojewódzką nr 431 Stę-
szew – Mosina – Kórnik (zachodnią gra-
nicą działki o nr ewid. 84 obręb Dyma-
czewo Nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo
Nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, za-
chodnią granicą Jeziora Dymaczew-
skiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dy-
maczewo Nowe) i północnymi grani-
cami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe, 

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej in-
formuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na opera-
cje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłącze-
niem projektów grantowych zgodnie z planowanym harmonogramem planowanych na-
borów w terminie 10.02.2017 r. do 24.02.2017 r. na przedsięwzięcia z zakresów:

• Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia 1/2017, 2/2017)

• Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 3/2017)
• Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 4/2017)
• Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 5/2017).
Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się

stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze
wniosków.

Nabór wniosków w ramach LGD Lider 
Zielonej Wielkopolski

Uchwałą Rady Miej-
skiej w Mosinie podjętą
na styczniowej sesji,
wprowadzone zostały
zmiany w mosińskiej
Strefie Płatnego Parko-
wania, które zaczną obo-
wiązywać z dniem 1 mar-
ca tego roku. Oto naj-
ważniejsze z nich: 

• w soboty nie będą po-
bierane opłaty za parko-
wanie w SPPN w Mosi-
nie, (pozostaną opłaty od
poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00-18.00), 

• do strefy włączony
został parking przy Ron-
dzie Budzyń,

• zlikwidowane zostały
miejsca parkingowe na
ul. Kościelnej,

• wprowadzony został
odrębny abonament dla
osób niepełnosprawnych
posiadających Kartę par-
kingową, umożliwiający
parkowanie w każdym
miejscu na terenie SPPN
w Mosinie, 

• wprowadzony został
odrębny abonament dla
podmiotów gospodar-
czych prowadzących
działalność na terenie
SPPN w Mosinie, 

• uproszczono sposób
ustalania wysokości
opłaty dodatkowej za
parkowanie bez biletu
parkingowego lub ponad
opłacony czas.

Od 1 marca – zmiany w Strefie 
Płatnego Parkowania 

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych 
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie

Informacje dotyczące SPPN: 61 8132 321 w.35, kom: 697 888 435
e-mail: parking@zukmosina.pl
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terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północ-
nego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyjne-
go wsi.

Projekty planów na etapie wyłożenia
do publicznego wglądu: 

• MPZP Mosina Strzelnica II: dla te-
renów usytuowanych przy ul. Lesz-
czyńskiej, Jarzynowej i ul. Strzeleckiej 
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na działce
o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina obej-
mujących obszar pomiędzy ul. Jarzy-
nową, Bukową, Kalinową, drogą tj.
działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosi-
na wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecką 
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz te-
renu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina, 

• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzy-
niaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usy-
tuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka
i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami,
Kanałem Mosińskim oraz ul. Łazienną
w Mosinie.

Projekty planów na etapie rozpatry-
wania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu: 

• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą ad-
ministracyjną gminy oraz granicą ad-
ministracyjną wsi,

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

Procedowanych jest obecnie 18 miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Infor-
macje dotyczące wszystkich dokumen-
tów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy
gminy->Burmistrz->Obwieszczenia pla-
nistyczne->Wykaz dokumentów pla-
nistycznych w trakcie sporządzania.

O tym jak ważna jest wiedza w jaki sposób
postąpić w sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia, powinien wiedzieć każdy z nas, dlate-
go Gminne Centrum Informacji w Mosinie
od kilku miesięcy organizuje bezpłatne
warsztaty pt. „Pierwsza pomoc w praktyce”,
które prowadzi Beata Tomczak, członkini
OSP Radzewice, posiadająca Kurs Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy oraz uprawnienia
pedagogiczne.

24 stycznia br. w Gminnym Centrum In-
formacji w Mosinie odbyły się już piąte warsz-
taty. Od sierpnia 2016 r. przeszkoliliśmy około
70 osób z terenu Gminy Mosina i okolic. Za-
jęcia odbywają się w cyklu miesięcznym 
i cieszą się ogromnym zainteresowaniem, po-
nieważ uczestnicy mogą zapoznać się lub
przypomnieć sobie zasady udzielania pierw-
szej pomocy. Mają również możliwość po-
ćwiczyć na fantomach, postepowanie 
w nagłych zachorowaniach oraz poznać za-
sady działania Automatycznego Defibrylatora
Zewnętrznego. 

Warsztaty zostały zorganizowane przy
współpracy z Państwową Strażą Pożarną
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 9 
w Mosinie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ra-
dzewicach oraz Panem Markiem Pawlaczy-
kiem, którzy bezpłatnie użyczyli nam: fan-
tomy, Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
oraz materace, za co im serdecznie dziękujemy
i liczymy na dalszą współpracę. 

Dla przypomnienia podajemy instrukcję
jak prawidłowo wezwać pomoc.

Dzwonimy na jeden z numerów alarmo-
wych:

• Straż Pożarna 998, 
• Pogotowie ratunkowe 999, 
• Policja 997 
lub europejski numer alarmowy 112.

Podczas rozmowy z dyspozytorem poda-
jemy następujące informacje:

co? - co się wydarzyło, rodzaj wypadku (np.
wypadek samochodowy, upadek z wysokości,
zasłabnięcie),

gdzie? - miejsce wypadku,
ile? - ile osób poszkodowanych i jaki jest ich

stan,
co robisz? - informacje o udzielonej do-

tychczas pomocy,
kim jesteś? - podaj swoje dane personalne

i nr telefonu, z którego dzwonisz,
nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki!

Możesz rozłączyć się dopiero wtedy, gdy dys-
pozytor powie, że zgłoszenie zostało przyję-
te,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsz-
tatów za przybycie i wspólną naukę. Kolej-
ne zajęcia już w lutym, na które zostało już
tylko kilka miejsc wolnych. Serdecznie za-
praszamy.

Kolejne zajęcia odbędą się 
w terminach: 21 lutego, 28
marca, 25 kwietnia, 23
maja, 20 czerwca 2017 r.

Beata Tomczak
Gminne Centrum 

Informacji w Mosinie

„Pierwsza pomoc w praktyce”
- co warto wiedzieć?

KONDOLENCJE

Pani Aleksandrze Pruchniewskiej 
Wieloletniej Dyrektor Mosińskiej 

Biblioteki Publicznej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża
składają Burmistrz Gminy Mosina

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
• współpraca ze Związkiem Między-

gminnym CZO SELEKT w zakresie gos-
podarowania odpadami komunalny-
mi, 

• współpraca ze Związkiem Między-
gminnym Schronisko dla Zwierząt 
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi,  

• prowadzenie postępowań administ-
racyjnych w sprawie: wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach
(5), wydania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów (15), 

• prowadzenie postępowań wyjaś-
niających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie
oraz usuwania odpadów z miejsc na ten
cel nieprzeznaczonych, 

• przygotowanie uchwały w sprawie
aktualizacji „Programu Ochrony Śro-
dowiska dla Gminy Mosina na lata
2015-2018 z perspektywą na lata 2019-
2022”,

• prace związane z tworzeniem syste-
mu gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie gminy Mosina.

SPOTKANIA
• z dr Jarosławem Boguckim w sprawie

organizacji w Mosinie wystawy po-
wiązanej z kolejnym Studenckim Bienale
Małej Formy Rzeźbiarskiej im. profeso-
ra Józefa Kopczyńskiego w Poznaniu, 

• z przedstawicielami stron związanych
z realizacją modernizacji linii kolejowej
E-59 Wrocław-Poznań na odcinku prze-
biegającym przez Gminę Mosina: Kie-
rownikiem kontraktu będącym przed-
stawicielem spółki PKP PLK S.A., przed-
stawicielem firmy ECM Group Polska,
(nadzór nad modernizacją linii kolejo-
wej E-59 Wrocław–Poznań dla PKP
PLK S.A.), przedstawicielem spółki Trak-
cja PRKiL: Dyrektorem Kontraktu oraz
Kierownikiem Budowy wiaduktu na
ul. Śremskiej, przedstawicielem firmy In-
top Warszawa Sp. z o.o. – w sprawie har-
monogramu prac realizowanych na te-
renie gminy Mosina w związku z prze-
budową linii kolejowej E-59, 

• z Katarzyną Staniszewską, Kierow-
nikiem Działu Inwestycji Spółki Aqua-
net S.A. w sprawie kwestii technicznych
i projektowych związanych  z proble-
matyką projektowania magistrali wod-
nej do Borkowic i dalej do Dymaczewa,  

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w dyskusji publicz-

W związku z wprowadzaną reformą strukturalną systemu oświaty, konieczna jest zmiana sieci
szkół na terenie gminy Mosina. Z uwagi na planowane wydłużenie nauki w szkołach podsta-
wowych z sześciu do ośmiu lat oraz likwidację gimnazjów, trzeba zdecydować w jaki sposób
od września 2017 roku będą zorganizowane ośmioletnie szkoły podstawowe. 

Nie bez znaczenia w tym planowaniu mają zmiany demograficzne na terenie naszej
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem przyrostu liczby mieszkańców wsi Krosno i Cza-
pury. Przy planowaniu sieci szkół brano pod uwagę warunki lokalowe w poszczególnych
budynkach szkolnych oraz ilość dzieci zameldowanych w obwodach danej szkoły. Nie
bez znaczenia będzie również zapewnienie odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej 
w rozrastających się szkołach podstawowych oraz zadbanie o pracę dla nauczycieli gim-
nazjów.

W związku z powyższym przygotowano propozycję sieci szkół, w której istniejące kla-
sy gimnazjalne włącza się do szkół podstawowych. Uczniowie obecnego gimnazjum
skończą więc szkołę gimnazjalną, ale szkoły nie będą stanowiły odrębnych jednostek
organizacyjnych. Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy szkoły podstawowe zostaną
pełnymi szkołami ośmioklasowymi w roku 2018/2019. Tegoroczni absolwenci klas VI,
od września tego roku staną się uczniami klas VII. 

Nazwy i siedziby szkół podstawowych Gminy Mosina nie ulegają zmianie. Od 1 wrześ-
nia 2017 roku nie będą funkcjonowały jako jednostki organizacyjne zespoły szkół, gdyż
gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mosinie zostaną włączone oddziały Gimnazjum nr 1. Natomiast Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Pecnej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Pec-
nej.

Z powodu wspomnianego wyżej wzrostu liczby mieszkańców miejscowości Krosno,
zaproponowano zmianę obwodu dla Szkoły Podstawowej w Krośnie. Dzieci z miejsco-
wości Borkowice, Drużyna i Nowinki urodzone w roku 2011 i młodsze, będą od 1 wrześ-
nia 2017 roku należały do obwodu Szkoły Podstawowej w Pecnej. Gmina zapewni dla
tych dzieci dowóz do szkoły obwodowej. 

Natomiast dla dzieci z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Cza-
purach, Burmistrz Gminy Mosina na lata 2017/2018 i 2018/2019 wskazuje realizację
obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Da-
szewicach. Gmina zapewni dowóz dzieci do wskazanej szkoły. Powodem powyższego
rozwiązania jest niewystarczająca liczba sal lekcyjnych w budynku szkolnym w Czapurach.
Po rozbudowie budynku szkolnego, od  roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej
w Czapurach będą uczyły się klasy od I do VIII. 

W połowie lutego projekt nowej sieci szkół dla naszej gminy zostanie przekazany do
opiniowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: 
Reforma systemu oświaty nałożyła na gminy obowiązek dostoso-

wania sieci szkół do nowych warunków. Przygotowując projekt
zmian, w pierwszym rzędzie kierowaliśmy się dobrem uczniów 
z obszaru całej gminy. Staraliśmy się, na ile to jest możliwe, ogra-
niczyć możliwość występowania dwuzmianowości oraz złagodzić
uciążliwość dojazdów. W związku z wprowadzaną nową podstawą
programową oraz zmianą sieci szkół będziemy czynili starania, aby
zwłaszcza po roku szkolnym 2018/2019, zapewnić ciągłość pracy jak największej grupie
nauczycieli gimnazjów. Na przełomie lutego i marca, po uzyskaniu opinii kuratora, pla-
nujemy zorganizowanie spotkania z nauczycielami w celu przedstawienia nowej sieci
szkół i szacunkowego zatrudnienia w szkołach.

Oświatowe zmiany w Gminie Mosina
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nej nad projektem planu miejscowego
dla północno-zachodniej części Cza-
pur, 

• udział w posiedzeniu Rady Metro-
polii Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 

• udział w spotkaniu poświęconemu
adaptacji budynku przy ul. Dembow-
skiego w Mosinie na Warsztaty Terapii
Zajęciowej. W spotkaniu uczestniczyli
m.in. zastępca burmistrza Przemysław
Mieloch, Andrzej Baer, Dyrektor Zarządu
Fundacji Kawalerów Maltańskich Pomoc
Maltańska w Poznaniu, Jerzy Pelowski,
Kierownik Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie. Przedmiotem spotka-
nia było rozważenie możliwości party-
cypacji finansowej Fundacji Kawalerów
Maltańskich w adaptacji pomieszczeń
budynku na ul. Dembowskiego w Mo-
sinie na potrzeby WTZ. 

• udział zastępcy burmistrza Prze-
mysława Mielocha w spotkaniu z Wój-
tem Gminy Komorniki Janem Brodą
przy współudziale koordynatora Sto-
warzyszenia Gmin Mikroregionu Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego pana
Konrada Tuszyńskiego w sprawie możli-
wości powstania ścieżki rowerowej
łączącej Czapury przez Wartę (kładka
pieszorowerowa), do Łęczycy i stacji ko-
lejowej we Wirach,  

• udział w odprawie funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Mosinie z Pierw-
szym Zastępcą Komendanta Miejskiego
Policji w Poznaniu, mł. insp. Rafałem
Pawłowskim. Przedmiotem spotkania
była między innymi analiza zagrożeń
występujących na teranie gminy Mosi-
na.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego 

– opracowała Joanna Nowaczyk.

Dofinansowania dla mieszkańców z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych „TERMO – 2017”.

Planowany termin naboru wniosków: 13 – 31 marca 2017 r. 
W marcu tego roku przeprowadzony zostanie nabór wniosków dla mieszkańców

chcących przeprowadzić termomodernizację własnego domu mieszkalnego. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zacznie udzielać
pożyczek, umarzalnych nawet do 30 %. 

Z oszczędnością będzie można wykonać prace termomodernizacyjne w budynkach
jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, w tym: ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nie-
ogrzewanymi pomieszczeniami oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram
garażowych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia musi jednak wynikać z przeprowadzonego
audytu energetycznego. Jeżeli pokaże to audyt, uzupełnieniem prac termomoderni-
zacyjnych może być modernizacja lub wymiana źródła ciepła (pieca) wraz z ewen-
tualną modernizacją lub wymianą instalacji c.o. i c.w.u. 

Szczegółowe informacje i ważne dokumenty będą dostępne na stronie WFOŚiGW
w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/inwestycje-
w-zakresie-odnawialnych-zrodel-energii-dla-budynkow-mieszkalnych-
jednorodzinnych.html

Informacje o naborze wniosków: WFOŚiGW w Poznaniu: ul. Szczepanowskiego 
15 A, 60-541 Poznań, tel.: 61 845 62 00, www.wfosgw.poznan.pl

JN

TERMO – 2017

INFORMACJA 
O WYWIESZENIU WYKAZU 

NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH 

W NAJEM

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia
o wywieszeniu w dniu 31 stycznia
2017 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mosinie oraz na stronie
internetowej Gminy Mosina > bip.mo-
sina.wokiss.pl > mienie gminne > najem
mienia gminnego wykazu nierucho-
mości gruntowych i lokali użytkowych
przeznaczonych do wynajmu na okres
do 3 lat Zarządzeniem Nr
MK.00501.18.2016.AW z dnia 27 stycz-
nia 2017 r.

W związku z trwającym okresem zimowym przypominam wszystkim właścicielom nie-
ruchomości (przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomoś-
ci w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) o ich
ustawowych obowiązkach: odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, sta-
nowiących ich własność oraz usuwania sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, bal-
konów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. 

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poru-
szaniu się jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Osoba, która ma obo-
wiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika oraz terenu posesji, zobowiązana będzie w ra-
zie wypadku na tym terenie do wypłacenia odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia
osobie poszkodowanej. Pamiętajmy, że bardzo często ciężar zalegającego śniegu powo-
duje naruszenie konstrukcji dachu, stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa
życia i zdrowia osób przebywających w budynku jak również w jego pobliżu. Usuwanie
śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lek-
kiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę
techniczną, w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia konstrukcji. 

W trosce o ogólne bezpieczeństwo oraz Państwa komfort, zwracam się z apelem 
o należyte utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące
usuwanie z nich śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń. 

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy Mosina jest nie tylko
obowiązkiem jej władz, ale również jej mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym
wywiązanie się z tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i po-
rządek otoczenia oraz obiektów, z których na co dzień korzystamy. W związku z tym,
apeluję do Państwa o odśnieżanie wszystkich chodników, zlokalizowanych wzdłuż nie-
ruchomości, bez względu na to, czy bezpośrednio do nich przylegają czy też nie. Miej-
my swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w Naszej Gminie. Dbanie o otaczające
nas środowisko będzie korzyścią dla nas wszystkich, a nasze najbliższe otoczenie, będzie
naszą wizytówką i przyszłością kolejnych pokoleń.

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

APEL O ZIMOWE ODŚNIEŻANIE
CHODNIKÓW I DACHÓW
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Bezpłatne szkolenia:

Dla młodych – bezrobotnych (15–29 lat):  
- pracownik biurowy (nabór na drugą gru-
pę – 4 ostatnie miejsca),
- dekarz-monter paneli fotowoltaicznych
(nabór otwarty).

Dla pracujących (powyżej 25 lat): 
- kurs magazyniera z obsługą wózka
widłowego (2 ostatnie miejsca),
- kurs spawania metodą MAG (nabór na
kolejna grupę – 12 osób),
- kurs przedstawiciela handlowego (12
miejsc wolnych),
- kurs pracownik biurowy z obsługą
komputera (9 miejsc wolnych).

Dla pracujących (50 – 65 lat): 
- kurs j. angielskiego A1- poziom pod-
stawowy (nabór na kolejną grupę – 5 wol-
nych miejsc),
- kurs podstawowej obsługi komputera
(nabór na kolejną grupę – 6 wolnych
miejsc).

Bezpłatne dyżury doradców:

Doradca podatkowy: 16 luty, 16 marca,
5 kwietnia, 17 maja, 13 czerwca, godz.
12.00 – 15.00.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
(tylko dla zarejestrowanych z umówioną
wizytą): 4 kwiecień, 6  czerwca.
Dyżur eksperta ZUS: 30 marca, 1 czerw-
ca, w godz. 11.00 – 14.00.
PIT za 2016, spotkanie z pracownikami
I Urzędu Skarbowego w Poznaniu: 6
marca, w godz. 10.00 –17.00, 6 kwietnia,
w godz. 9.00 –14.00.
Porady prawne:
pon.: 13.00 – 17.00
wt., czw.: 9.00 – 13.00
śr., pt.: 11.30 – 15.30.

Wydarzenia:

Bezpłatne warsztaty pt. „Pierwsza po-
moc  w praktyce”: 
21 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj,
20 czerwiec, w godz. 15.00 – 19.00.

Bezpłatne warsztaty samoobrony dla
mieszkańców Gminy Mosina: 8 marca
(tylko dla pań),  5 kwietnia, 10 maja, 
7 czerwca, w godz. 16.00 – 19.00: Warsz-
taty organizowane przez klub Sportowy
Shootboxer przy współpracy z Gmin-
nym Centrum Informacji. Projekt współfi-
nansowany z budżetu Gminy Mosina.
XI Targi Edukacji i Pracy w Mosinie –
1 marca 2017r., godz. 10.00 – 13.00,
miejsce: Mosiński Ośrodek Kultury.
IX Festyn Organizacji Pozarządowych 
i Dzień Dziecka – 3 czerwca 2017r.

Zapraszamy również do zapoznania się 
z bogatą ofertą Centrum Kształcenia 
w Nowinkach oraz Internetowego Cen-
trum Edukacyjno Oświatowego  
w Świątnikach, szczegóły na stronie:
www. gci.mosina.pl
Zapisy na kursy, warsztaty oraz szcze-
gółowe  informacje: Gminne Centrum
Informacji  w Mosinie, ul Dworcowa 3
(budynek po byłej przychodni) I piętro,
pokój nr 19,  nr tel.: 618 192 746, ema-
il: gci@mosina.pl.

Oferta Gminnego Centrum Informacji w Mosinie
(TERMINARZ DO CZERWCA 2017 R.)

W związku z modernizacją linii kolejowej E59
na terenie gminy Mosina, wzdłuż torów ko-
lejowych zostaną zamontowane ekrany aku-
styczne. Pierwotna dokumentacja projektowa
zakładała, że Inwestor PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. zamontuje ekrany akustyczne w
postaci nieprzezroczystych barier z paneli
obudowanych obustronnie blachą. 

Gmina Mosina nieprzerwanie od 2015 r.
wnioskowała o zmianę wypełnień ekranów
akustycznych, w wyniku czego Inwestor PKP
PLK S.A. w części przychylił się do tych po-
stulatów i zmienił wypełnienie ekranów z
pełnego na transparentne. Ekrany o wy-
pełnieniu przeźroczystym zostaną zlokalizo-
wane przy modernizowanych przejazdach kolejowych, natomiast
w pozostałych przypadkach wypełnienie ekranów pozostaje bez
zmian.

Długości ekranów przeźroczystych przy poszczególnych prze-
jazdach:
1) w Km 144,133 – ul. Leśna w m. Krosno
- ekran przy torze nr 1 od strony Poznania – około 40 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony Czempinia- około 62 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony Poznania – około 73,20 mb,
2) w km 146,351 –ul. Sowiniecka w m. Mosina
- ekran przy torze nr 1 od strony Czempinia – około 45 mb,

- ekran przy torze nr 1 od strony Poznania – około 48 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony Czempinia – około 99,70 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony poznania – około 73,20 mb,
3) w km 146,361 – ul. Farbiarska w m. Mosina
- ekran przy torze nr 1 od strony Czempinia – około 38,40 mb,
- ekran przy torze nr 1 od strony Poznania – około 46,40 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony Czempinia – około 82 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony poznania – około 72,80 mb,
4) w km 147,522 – droga wojewódzka 431
- ekran przy torze nr 2 od strony Czempinia – około 58,50 mb,
- ekran przy torze nr 2 od strony Poznania – około 25 mb.

Ekrany akustyczne w centrum miasta będą przeźroczyste
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 
styczeń 2017

Rada Miejska w Mosinie obradowała na
planowej sesji – 26 stycznia. Odbyła
także 9 posiedzeń komisji stałych i jedno
posiedzenie komisji doraźnej. Przebieg po-
siedzeń przedstawiają protokoły za-
mieszczone w Biuletynie Informacji Pub-
licznej->Organy gminy->Protokoły. 

Na styczniowej sesji, po trwającej prawie
rok dyskusji, Rada uchwaliła zmiany 
w Strefie Płatnego Parkowania w Mosinie
-> s. 7 „Od 1 marca zmiany w Strefie Płat-
nego Parkowania”. Rada podjęła także
uchwałę w sprawie  ustalenia trybu udzie-
lania i rozliczania oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wy-
korzystania dotacji dla publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez osoby praw-
ne niebędące jednostkami samorządu te-
rytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie
gminy Mosina. Kolejną uchwałą ustalo-
no opłaty za świadczenia udzielane w pub-
licznych przedszkolach. Radni wyrazili
także zgodę na wyposażenie Mosińskiej
Biblioteki Publicznej w nieruchomość, 
w związku z szansą otrzymania dofi-
nansowania na budowę filii biblioteki w
Rogalinku. Na sesji 26 stycznia podjęta
została uchwała wyznaczająca obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji Gmi-
ny Mosina, który ostatecznie, po prze-
prowadzonych konsultacjach, ograni-
czono do centrum Mosiny. 

Stosowną uchwałą, zdecydowano 
o przejęciu od Powiatu Poznańskiego za-
dania w zakresie zarządzania publiczny-
mi drogami – projektu budowy zatok au-
tobusowych w ciągu drogi powiatowej nr
2463P na odcinku ul. Mostowej. Zadanie
to będzie wspólnie finansowane przez
Gminę Mosina i Powiat, służyć ma po-
prawie bezpieczeństwa w tym miejscu.
Rada Miejska zajmowała się także roz-
patrzeniem 11 skarg. Tym razem do skarg
jednego mieszkańca, dołączyły skargi 
6 rolników, a dotyczą one przetargu na
dzierżawę gruntów rolnych. Radni uchwa-
lili także plany pracy komisji stałych na
cały rok 2017. 

Styczeń był miesiącem podsumowania
także dla Rady Miejskiej w Mosinie.
Przewodniczący komisji stałych złożyli
sprawozdania z prac swoich komisji 
w roku 2016. 

Z planami pracy komisji stałych
Rady Miejskiej w Mosinie, a także
treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej, a także w Biu-
rze Rady Miejskiej w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie, tel. 618109 541. Na
stronie www.mosina.esesja.pl można
śledzić nadchodzące posiedzenia ko-
misji oraz sesje, wraz z załączony-
mi dokumentami (projekty uchwał,
inne załączniki) oraz wynikami głoso-
wań w poszczególnych punktach ob-
rad danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady 
luty

20 lutego g. 17.30 – Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu. Temat: Regulamin funk-
cjonowania świetlic wiejskich; Sprawoz-
danie z wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Mosina; Statystycznie 
w szkołach (w nauczaniu początkowym)
– kwestie zastępstw za nieobecności. 

22 lutego g. 17.00 – Komisja Budżetu 
i Finansów oraz Komisja Inwestycji, Mie-
nia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.
Temat: Modernizacja drogi 431 na od-
cinku Kórnik – Stęszew; Stan prac nad za-
chodnią obwodnicą miasta tzw. „Czer-
wonka”; Budżet obywatelski – założenia,
podsumowanie roku 2016 i omówienie
zasad roku 2017; Harmonogram inwe-
stycji realizowanych w 2017 r.; Prywaty-

zacja Aquanetu, wpływ na rozwój sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie
Mosina.

23 lutego g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa. Temat: Zapro-
szenie przedstawicieli firmy Aquanet – 
w odniesieniu do dalszych prac związa-
nych z budową kanalizacji sanitarnej i bu-
dową sieci wodociągowej na terenie gmi-
ny Mosina; Informacje w sprawie budo-
wy magistrali wodociągowej, która ma za-
silić Krosno, Krosinko, Borkowice, Bo-
lesławiec, Dymaczewo Stare, Dymaczewo
Nowe; Informacje na temat budowy ka-
nalizacji sanitarnej – projekt uchwały
związanej ze  kanalizowaniem Dyma-
czewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bo-
lesławca i Borkowic; Informacje o pro-
jektach i przetargach związanych z bu-
dową sieci kanalizacyjnych, sieci wodo-
ciągowych na terenie gminy Mosina;
Opiniowanie planów miejscowych za-
gospodarowania przestrzennego na tere-
nie gminy Mosina, na jakim etapie są
sporządzone oraz kiedy nastąpi ich opi-
niowanie.

27 lutego g. 16.00 (poniedziałek) – Ses-
ja Rady Miejskiej

Posiedzenia komisji stałych są otwar-
te dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Po-
dane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Bieżące informacje dotyczące posie-
dzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komuni-
katy. 

Można je również uzyskać w Biurze
Rady, tel. 61 8 109 541.

2015 na 2016

INFORMATOR MOSIŃSKI    
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MEDAL RZECZYPOSPOLITEJ
MOSIŃSKIEJ – CZEKAMY 

NA WNIOSKI

W maju 2017 roku już po raz dzie-
więtnasty zostaną wręczone przez Radę
Miejską w Mosinie Medale Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej.

Medal ten jest najwyższym wyróżnie-
niem przyznawanym osobom, które 
w sposób szczególny pozytywnie
przysłużyły się naszemu miastu i gminie,
promując je swoją osobowością, wiedzą,
działalnością, pracą, niezależnie od miejs-
ca urodzenia i zamieszkania. 

Medal jest wyrazem uznania i moral-
nego zadośćuczynienia dla tych, którzy
nie szczędząc sił, czasu, walcząc z różny-
mi przeciwnościami starali się, aby nasze
miasto żyło i rozwijało się.

Pierwszymi laureatami zostali w 1999
roku Jakub Krauthofer-Krotowski, Ed-
ward Raczyński i Kazimierz Maciejewski.
Przyznano dotąd 52 medale naukowcom,
lekarzom, księżom, samorządowcom,
żołnierzom, artystom, przedsiębiorcom
i działaczom społecznym. 

Apelujemy do wszelkich organizacji, 
a także grup mieszkańców, rodzin i osób
prywatnych by zastanowiły się, kogo
należałoby z naszego otoczenia wyróżnić
w bieżącym roku.

Procedura przyznawania Medalu jest
następująca:

Do piątku 31 marca 2017 roku należy
złożyć w Biurze Rady Miejskiej (osobiś-
cie lub korespondencyjnie) pisemny
wniosek charakteryzujący kandydata. 

Zgodnie z regulaminem kandydatem
może być osoba zgłaszana po raz pierw-
szy, jak i taka, która w  poprzednich la-
tach z  różnych powodów nie uzyskała
akceptacji Kapituły.

Pięcioosobowa Kapituła Medalu po-
wołana przez Radę Miejską na ośmio-
letnią kadencję zbierze się w pierwszych
dniach kwietnia 2017 roku w celu za-
poznania się z wnioskami. Wszystkie
kandydatury będą omawiane i następnie
głosowane. Regulamin zobowiązuje Ka-
pitułę do tajnego głosowania i reko-
mendowania Radzie Miejskiej tylko tych
kandydatów, którzy otrzymali akcepta-
cję wszystkich głosujących.

Na kwietniowej sesji Rada Miejska po-
dejmie stosowną Uchwałę, a wręczenie
medali nastąpi w czasie
Uroczystej Sesji 
w maju 2017 roku. 

Krzysztof Lipiak
Dziekan 

Kapituły Medalu
Rzeczypospolitej 

Mosińskiej
Źródło: Sprawozdanie opracowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie

Małgorzatę Kaptur

2016

Rada w roku 2016 
Odbyło się:

• 17 sesji, w tym 3 nadzwyczajne  i 2 uroczyste
• 128 posiedzeń komisji 

Rada Miejska podjęła: 
•  266 uchwał (2015 - 171 uchwał) w tym ok. 60% uchwał skargowych

1 unieważnione w całości przez Wojewodę (2015 – 2)
1 unieważnione w części – Wojewoda (2015 – 2)

1 unieważniona w części przez RIO (2015 – 1 w całości)
• 1 stanowisko (2015 – 3)
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CK Nowinki

Centrum Kształcenia w Nowinkach jest ważnym elementem
w życiu lokalnej społeczności. Zapewnia interesantom darmowy
dostęp do Internetu, oraz szkoleń on-line. Możliwe jest to dzię-
ki pracowni wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych, pro-
jektor multimedialny, telewizor LCD oraz tablet. Centrum pro-
wadzi również zajęcia z podstaw obsługi komputera oraz po-
ruszania się po rynku pracy (na żądanie), oferuje także darmowy
punkt ksero. Stanowi punkt informacji, a także pełni rolę świet-
licy dla dzieci i młodzieży. W okresie przerw świątecznych, fe-
rii oraz wakacji Centrum przygotowuje szeroką ofertę zajęć dla
dzieci i młodzieży m.in. konkursy, gry i zabawy. 

W 2016 roku Centrum zorganizowało m.in.: Balik Karna-
wałowy dla dzieci we współpracy z harcerzami z Mosiny, za-
jęcia z rękodzieła artystycznego o różnej tematyce, współorga-
nizowało Dzień Dziecka. Centrum ściśle współpracuje z Sołec-
twem oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowinkach. Między
innymi młodzi strażacy korzystali z dostępnych tu szkoleń tu
w celu przygotowania się do kursu podstawowego strażaka –
ratownik. Odbywały się także zebrania oraz prowadzenie do-
kumentów OSP Nowinki. Centrum brało udział w projekcie in-
tegracyjnym ,,Razem możemy więcej”, realizowanym przez
SOSW im. J. Korczaka w Mosinie na terenie Centrum Agrotu-
rystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach. Zajęcia prowadzili nau-
czyciele SOSW w Mosinie w formie warsztatów m.in. warsztaty
garncarsko–stolarskie, teatralno–taneczne oraz sportowe i gry
świetlicowe. W minionym roku z oferty Centrum skorzystało
1729, nie licząc uczestników imprez plenerowych. 

ICEO Świątniki

W 2016 roku Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe
w Świątnikach odwiedziło ponad 1600 osób. Dzięki bogatej ofer-
cie gościli tam nie tylko mieszkańcy naszej wsi, ale także z jej
okolic. 

W ofercie Centrum znalazły się zajęcia dla każdego. Odbywały
się zajęcia cykliczne: szkolenia z podstaw obsługi komputera
(w okresie jesiennym dla osób starszych), rozwiązywanie tes-
tów gimnazjalnych przez młodzież, próby chóru „ Schola Do-
minii”, nauka gry na gitarze, aerobic, tenis stołowy i bilard, za-
jęcia dla opiekunek dziecięcych, zajęcia dla terapeutów zaję-
ciowych. W okresie ferii i wakacji Centrum zorganizowało m.in.:
balik karnawałowy dla dzieci, spacery w poszukiwaniu poke-
monów, granie w gry planszowe i edukacyjne, gry naszych babć
i dziadków (np. kapsle, kółko-krzyżyk z kamieni, cicuciubab-
ka, rozgrywki sportowe w badmintona, piłkę siatkową, boule,
szkolenia strzeleckie z pistoletu pneumatycznego, zabawę w teatr,
wycieczki do Torunia i Sandomierza i do Niemiec. 

W każdym miesiącu mieszkańcy przychodzili z prośbą o po-
moc w zredagowaniu lub napisaniu wniosków do urzędów i in-
nych instytucji. Udzielano wsparcia osobom bezrobotnym
przy rejestracji wizyty w urzędzie pracy, rolnikom przy wy-
pełnianiu wniosków o dopłaty, były to też pisma do sądu, wy-
działu mieszkań komunalnych, pisma o pomoc w uzyskaniu ren-
ty lub o wyjazd do sanatorium. Dzieci otrzymały tu pomoc 
w zadaniach domowych, nauce ortografii, nauce czytania czy
przygotowaniu gazetek szkolnych.

Rok w ICEO rozpoczynało „Wspólne śpiewnie kolęd”, a za-
kończyło wspólne pieczenie pierników przed świętami Bożego
Narodzenia. 

Centrum prowadzi działalność internetową i oświatową, ale
także kulturalną. Udziela mieszkańcom pomocy w różnym za-
kresie, pracuje też na rzecz lokalnej integracji. 

CK Nowinki czynne: 15.00 – 19.00, tel. 530 494 147 ( w godz.
otwarcia), cknowinki@yahoo.pl

ICEO Świątniki czynne: pn.-śr. 16.30 – 20.30, czw. 15.30 –
20.30, pt. 16.00 – 19.00, tel. 618138 063, iceo66@wp.pl. 

Oprac. JN

Co się działo w centrach
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15 stycznia 2017 r. w całej Polsce grała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zbierając środki na ratowanie życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz za-
pewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Mosina, jak co
roku, grała z Fundacją Jurka Owsiaka. Już o 8:00 na ulice Gmi-
ny wyszło ponad 130 uśmiechniętych wolontariuszy, którzy 
z radością i dużym zaangażowaniem zbierali pieniądze do WOŚP-
owych puszek. 

Jak zwykle stawialiśmy również na sport w każdej postaci! 
W ramach WOŚP odbył się III Bieg Zimowy po WPN „Policz
się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”, XIII Rajd Orkiestrowy
oraz nowość na naszym Finale, czyli Konwent Gier Planszowych.
Wydarzenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a zwy-
cięzcy otrzymali wspaniałe nagrody.

Po zakończeniu zmagań sportowych zaprosiliśmy wszystkich
na występy, które odbyły się na scenie Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury. Wystąpili mosińscy artyści, których zawsze chętnie gości-
my – zespoły taneczne i wokalne, gitarzyści, orkiestra dęta i ze-
spół Bilokacja, a między pokazami odbywały się licytacje pro-
wadzone przez niezastąpionego w tym miejscu Jana Jurgiewi-
cza. Atmosfera radości, rywalizacji i ogromne zainteresowanie
licytacjami zaskoczyły cały tegoroczny sztab.

Zwieńczeniem obchodów 25. Finału było
światełko do nieba, podczas którego ogłosi-
liśmy wstępny wynik zbiórki w naszym Szta-
bie. Po ostatecznym przeliczeniu wszystkich pie-
niędzy do okrągłej kwoty 80.000 zł brakowało nie-
całe 50 zł… Pan Arkadiusz z Mosiny nie mógł tego tak
zostawić, uzupełnił brakujące środki i tym samym wszyscy
możemy cieszyć się z nowego rekordu, który wynosi 80 000 zł!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom,
bo bez Was nie byłoby tego Finału, organizatorom, którymi byli:
Mosiński Ośrodek Kultury, Krąg Instruktorski T.W.A. Elita, Oś-
rodek Sportu i Rekreacji, Automobilklub Wielkopolski Delegatura
Mosina, Kreatywny Domek, Mosińska Biblioteka Publiczna, Gos-
podarczy Bank Spółdzielczy, Harcerze Ośrodka ZHP Mosina,
służbom porządkowym: Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej
Straży Pożarnej. Ogromne podziękowania należą się również
sponsorom oraz niezliczonym darczyńcom, a w szczególności
mosińskim przedsiębiorcom, którzy podarowali ogromną licz-
bę fantów.

Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy za rok!
Sztab WOŚP w Mosinie

Jednoczymy Polaków już 25 lat

W grudniu w świetlicy wiejskiej w Kroś-
nie odbył się Międzyprzedszkolny Kon-
kurs Recytatorski pod hasłem „Cztery
pory roku w lesie – zima”, który dla pod-
opiecznych swoich przedszkoli zorgani-
zowała pani dyrektor Krystyna Smektała.
Dwunastu małych recytatorów – przed-
stawicieli przedszkoli „Koniczynka” 
i „Słoneczko” – rywalizowało o tytuł mist-
rza pięknego słowa, prezentując wiersze
o zimie. 

Dzieci wystąpiły w zimowej scenerii,
którą zapewniła okolicznościowa sceno-
grafia. Same ubrane były w stroje, pa-
sujące do takiej tematyki. Występom to-
warzyszyło dużo emocji. 

W konkursowym jury zasiedli Krystyna
Fiedler i Justyna Kaczmarek z Centrum
Edukacji WPN, dramaturg Marek Pruch-
niewski oraz aktor Janusz Stolarski, któ-
ry już poza konkursem, zabrał wszystkie
dzieci w świat teatralnej wyobraźni. Trze-
ba przyznać, że wszyscy recytatorzy sta-
nęli na wysokości zadania. 

Tytuł mistrza pięknego słowa zdobyli
ostatecznie: Amelia Grzesik z grupy star-
szaków z Przedszkola Słoneczko w Kroś-
nie, Wiktor Kaptur z grupy średniaków 
z Przedszkola Koniczynka na ulicy Lesz-
czyńskiej i Emilia Fryske z grupy ma-
luszków z Przedszkola Słoneczko w Ro-

galinku. Gratulacje należą się także po-
zostałym dzieciom: Martynie Grajkow-
skiej z Koniczynki na ul. Leszczyńskiej,
Amelii Spychaj, Angelika Knop i Ale-
ksandrowi Ożańskiemu ze Słoneczka 
w Rogalinku, Marii Lum i Tomaszowi
Grzesikowi ze Słoneczka z Krosna, Zosi
Walczak, Mariannie Olszak i Julce Jaku-
bowskiej z Koniczynki na ul. Krzywous-
tego. Oni także zaprezentowali się zna-
komicie. 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
odbył się w ramach całorocznego projektu
„Mały Przyrodnik” realizowanego przez
przedszkola Koniczynka i Słoneczko we
współpracy z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym. 

– Program ma na celu wprowadzenie dzie-
ci w piękny świat natury, przekazanie cen-
nej wiedzy przyrodniczej, poznanie ota-
czającej nas przyrody oraz, co najważnie-

jsze, nauczenie wspólnego dbania o nią
i szacunku – wyjaśnia Anna Szymko-
wiak. – Wszystkie zadania programu są roz-
wijające zarówno dla dzieci, jak i całej ro-
dzin. Mali przyrodnicy już niedługo będą
mogli współzawodniczyć ze sobą w kon-
kursie recytatorskim, wiedzowym, pla-
stycznym oraz fotograficznym. Konkurs
fotograficzny jest zadaniem, w którego
wykonanie angażuje się cała rodzina przez
rok: Rodzice i dzieci fotografują się na tle
przyrody w czterech porach roku, a zrobione
zdjęcia trafią na wystawę do Muzeum
Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego w Jeziorach. Dzieci wraz z opie-
kunami przygotują także artystyczne klipy
muzyczno–taneczne w formie teledysku. 

Realizacja projektu potrwa do czerwca
i zakończy się sportowym rajdem.

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Cztery pory roku
w lesie
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Pod hasłem ,,Kolęda dwóch serc”, w nie-
dzielę 29 stycznia o godz.16.00 w Kościele
Parafialnym w Czempiniu, odbył się kon-
cert charytatywny dla Julci Maciejewskiej 
z Kościana i Antosia Pilcha z Mosiny. Ideą
koncertu była pomoc w zbieraniu środków
na bardzo kosztowne operacje ratujące życie
tych dzieci, dotkniętych bardzo poważnymi
wadami serca, z których główną jest jedno-
komorowość. 

W programie koncertu znalazły się naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewa-
ne przez wielu wykonawców: Szymona
Ptaszyńskiego, Adriannę Matebską, Mar-
tynę Kurek, Tercet AKOLADA, Chór im.
ks. dr. J. Surzyńskiego z Kościana, Annę
Rymaniak i Katarzynę Gonciarz, Justynę
Kałuzińską, TRIO LYRICO z Poznania,
Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze
HARFA, Chór POLIHYMNIA, Agnieszkę
Szymańską. Przeprowadzona podczas
koncertu zbiórka publiczna w wysokoś-
ci 4 289,73 zł zasiliła konta dzieci 
i przyczyni się do ratowania ich zdrowia 
i życia. 

Organizatorzy: ks. Andrzej Wojcie-
chowski, Sylwia Urbańska, Małgorzata
Sroczyńska i Anna Rymaniak dziękują
wszystkim darczyńcom zarówno insty-
tucjonalnym, jak i indywidualnym lu-
dziom dobrej woli i wielkiego serca. 

Julka

Dziewczynka, którą widzisz na zdjęciu
żyje dzisiaj dzięki Tobie. Rok temu Dar-
czyńcy SiePomaga uratowali jej życie,
wysyłając Julkę na operację, dzięki któ-
rej jej serce nadal bije. Ale małe ser-
duszko Julki, które ma tylko jedną ko-
morę na całe jej życie, wymaga jeszcze
jednej operacji – korekta wady, na którą
cierpi dziewczynka, jest trzyetapowa. 

Julka przyszła na świat 7 maja 2015
roku. A potem umierała… W trzecim dniu

życia dziewczynki nadeszło załamanie. Le-
karze zrobili jej cewnikowanie i pierwszy
etap korekcji serca, zespolenie systemowo-
płucne. Miało to ustabilizować stan Jul-
ki. Ale w zespoleniu zrobił się skrzep. Stan
Julki był krytyczny, lekarze nie dawali jej
szans na przeżycie. Rodzice dziewczynki
nie poddali się. Półroczna Julka została
operowana w klinice w Niemczech, rę-
kami profesora Malca, najlepszego dzie-
cięcego kardiochirurga w Europie. Ope-
racja kosztowała 36 500 euro. Pieniądze
ofiarowali Darczyńcy. Teraz przed dziew-
czynką ostatnia korekta wady serca – ta,
od której zależy jej życie. Operacja serca
zostanie przeprowadzona w Klinice Uni-
wersyteckiej w Munster w drugiej połowie
2017 r. Rodzice mają nadzieję, że i tym ra-
zem uda się zebrać wystarczającą ilość pie-
niędzy i Julka będzie mogła korzystać 
z życia tak jak inne dzieci. 

Antoś

Antoś urodził się z podwójnie wadli-
wym serduszkiem. A w zasadzie z jego
połówką, która jest tykającą bombą.
Jednokomorowe serce Antosia kurczy się
w nieprawidłowy sposób, przez co jego
życie jest stale zagrożone.

Antek ma za sobą dwie operacje – ze-
spolenie systemowo-płucne i zespolenie
Glenna. Obie przeszedł w Polsce i obie
były dla niego istnym koszmarem. Pierw-
szy raz trafił na stół operacyjny, kiedy miał
zaledwie tydzień. Lekarze operowali, ale
nastawieni byli na śmierć dziecka. Przy

drugiej operacji było podobnie, jednak sy-
tuację skomplikował fakt, że Antoś miał
ponad rok. Odczuwał niepokój rodziców,
a szpitalne ściany napawały go lękiem. Do
dziś płacze na widok białych fartuchów.
Drży z przerażenia. Zbliża się termin, 
w którym wykonać należy trzeci, ostatni
etap korekty wady - zabieg metodą Fon-
tana. Antoś uzyskał kwalifikację! Opera-
cja będzie mogła zostać wykonana 
w Munster, magicznym miejscu, które
sprawia, że dzieci wracają do domu zdro-
we, a ich małe serca biją bez zarzutu.

Operacja metodą Fontana najprawdo-
podobniej połączona zostanie z ablacją –
zabiegiem, który zniszczy nieprawidłowe
ogniska generujące impulsy w sercu An-
tka i sprawi, że zacznie ono prawidłowo
bić. 

Kolęda dla dwóch serc 

1% podatku prosimy przekazać w rozliczeniu
rocznym PIT, w którym należy podać:
KRS0000266644 a w polu informacji dodatko-
wych: ZC 6875 Julia Maciejewska
POMÓC JULCE MOŻNA DOKONUJĄC WPŁATY
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor In-
fantis �  86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
z dopiskiem „Julia Maciejewska”.

Antosiowi można pomóc dokonując wpłaty na ra-
chunek Fundacji: 
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor In-
fantis 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z do-
piskiem „Antoś Plich”
Rozliczając PIT, możecie państwo przekazać swój
1% podatku dla Antosia KRS  0000266644 Cel
szczegółowy: ZC 8154 ANTONI PLICH
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25 stycznia minęła 72. rocz-
nica zakończenia okupacji nie-
mieckiej 1939 – 1945 w Mo-
sinie. O godzinie 12 
w południe, pod Pomnikiem
Pamięci na rynku, odbyła się
tradycyjna uroczystość upa-
miętniająca to wydarzenie, po-
święcona także pamięci miesz-
kańców Ziemi Mosińskiej –
ofiar II wojny światowej.

W uroczystości przygotowa-
nej przez Ośrodek Kultury
udział wzięli przedstawiciele
mosińskiego samorządu, in-
stytucji samorządowych, kom-
batantów, gminnych szkół, 
a także nieliczni mieszkańcy.
Delegacje złożyły pod Pomni-
kiem kwiaty, a ks. proboszcz
Edward Majka zaintonował
modlitwę za tych, którzy 
w czasie II wojny światowej
oddali swoje życie. 

Dziś znana jest liczba ok.

400 naszych mieszkańców –
ofiar tamtej wojny. Choć rok
1945 nie przyniósł jeszcze Pol-
sce prawdziwej wolności,
dzień wyzwolenia spod nie-
mieckiej okupacji polskich
miast i wsi był dla ich miesz-
kańców długo oczekiwaną
chwilą ulgi.  Z okazji 72. rocz-
nicy  tego wydarzenia, Mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak na-
pisał do Burmistrza Jerzego
Rysia: „…Uroczystości w dniu
szczególnego Jubileuszu do-
wodzą, że mieszkańcy pamię-
tają o wydarzeniach, które
mimo upływu lat współtworzą
tożsamość regionu i kraju, 
a także pozwalają kształtować
współczesny patriotyzm. Wy-
zwolenie miasta spod okupacji
hitlerowskiej to ważna data na
kartach historii lokalnej społecz-
ności, którą także teraz warto

przywoływać jako etap na dro-
dze do pełnej wolności i suwe-
renności… ”. 

Pamięć o tej rocznicy, a także
o innych ważnych historycz-
nych datach powinna być kul-
tywowana. Pomimo mniej-
szego niż dawniej zaintereso-
wania mieszkańców takimi
uroczystościami, trzeba mieć
nadzieję, że ta pamięć prze-
trwa. Nadzieję taką daje obec-
ność pod Pomnikiem Pamięci
przedstawicieli młodego po-
kolenia. Na uroczystość 

25 stycznia stawiły się tu 
w całości klasa 5 c ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie
i klasa 6 a z Zespołu Szkół 
w Krośnie z nauczycielami 
i dyrekcją, a przy Pomniku
wartę pełnił poczet sztanda-
rowy Zespołu Szkół przy ul.
Sowinieckiej w Mosinie.

Uczniowie godnie reprezen-
towali najmłodsze pokolenie
mieszkańców Ziemi Mosiń-
skiej.    

J. Nowaczyk

25 stycznia – ważna rocznica
w historii Mosiny

We wtorkowy wieczór 
24 stycznia, w Mosińskim Oś-
rodku Kultury odbyło się spot-
kanie z cyklu: mosińskie opo-
wieści. Udział w nim wzięli
mieszkańcy gminy, pasjonaci
historii powstania wielkopol-
skiego, kolekcjonerzy oraz ro-
dziny powstańców. Wykład
pt.: „Daleko od domu”
wygłosił Jacek Szeszuła. Akcję
znakowania grobów przybliżył
słuchaczom Włodzimierz Gab-
rielski. O archiwaliach Izby
Muzealnej dotyczących po-

wstania wielkopolskiego opo-
wiadała Józefa Roszak – Rosić. 

Spotkanie było próbą usys-
tematyzowania wiedzy histo-
rycznej dotyczącej lokalnej
społeczności oraz zachętą dla
mieszkańców do dzielenia się
rodzinnymi opowieściami oraz
pamiątkami po swoich przod-
kach, którzy brali czynny
udział w Powstaniu Wielko-
polskim. Spotkanie zostało za-
rejestrowane.

Źródło: Mosiński Ośrodek Kultury

„Nie zgubmy historii” 
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Sołectwo Rogalinek znalazło się w gronie lau-
reatów konkursu „Jeden dzień w sołectwie –
przyroda, kultura i tradycja”, zorganizowane-
go przez Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Na konkurs wpłynęły 142 projekty
z 95 wielkopolskich gmin. Projekt Rogalinka znalazł się wśród 15
nagrodzonych i zajął VII miejsce. Konkursowe jury przyznało także
15 wyróżnień. 20 grudnia minionego roku, na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród i wyróżnień. 

Projekt „Jeden dzień w sołectwie Rogalinek – przyroda, kultu-
ra i tradycja” opracowały wspólnie sołtys Dorota Domagała, Pau-
lina Olszowa i Maja Sobańska. Pomocy w jego przygotowaniu do
konkursu udzieliła im Agnieszka Gruszczyńska z Biura Za-
rządzania Projektami i Funduszami Europejskimi mosińskiego ma-
gistratu. W przedsięwzięcie zaangażowali się również inni miesz-
kańcy wsi, którzy zaoferowali wsparcie przy realizacji projektu.  

Autorki postanowiły zabrać wszystkich chętnych na jednodniową
wycieczkę po Rogalinku – wsi, która w tym roku obchodzi 770-
lecie swojego istnienia. Wycieczka będzie więc doskonałą okazją
uczczenia tego wspaniałego jubileuszu. Celem projektu jest także
zaprezentowanie aktywnego uczestnictwa w życiu wsi, jej walo-
rów turystycznych i historycznych oraz integrowanie się przy wspól-
nych spotkaniach. 

Oto plan wycieczki:

8.30 – zbiórka uczestników na ul. Kościelnej przy tablicy in-
formacyjnej Rogaliński Park Krajobrazowy, przedstawienie planu
wycieczki,

9.00 – zapoznanie się z historią kościoła pod wezwaniem Św.
Michała Archanioła i MBWW, zwiedzanie kościoła, 

9.30 – przejście po łęgach rogalińskich do Przystani Jana Pawła
II i krótki plener malarski,

12.00 – przybycie do Pracowni Artystycznej Lucyny Smok – pre-
zentacja prac,

13.00 – przedstawienie starej drukarni i zbiorów regionalnych
Alojzego Szabelskiego,

14.00 – zwiedzanie tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego,
14.30 – zakończenie wycieczki w świetlicy wiejskiej: kawa i pla-

cek drożdżowy – poczęstunek potrawą regionalną, plackiem
drożdżowym na maśle wiejskim.

Później – czas wolny, indywidualnie: możliwość nauki jazdy kon-
no, obiad w restauracji, dalszy spacer w plenerze.

Warto dodać, że placek drożdżowy, który jako poczęstunek jest
elementem nagrodzonego projektu, w roku 2012 został laureatem
Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. 

Za swój projekt Sołectwo Rogalinek otrzymało nagrodę w wy-
sokości 1 000 zł, a pani sołtys – tablet. Taki sukces służy nie tyl-
ko promocji Sołectwa Rogalinek, ale także naszej Gminy Mosi-
na. 

Gorąco gratuluję, mając nadzieję na udział w tak ciekawie za-
planowanej wycieczce. 

Joanna Nowaczyk

Jeden dzień w Rogalinku na 770-lecie

Przepis na placek z Rogalinka 

Składniki: drożdże 50 g, cukier 100 g, mleko1/2szklanki, żółtka
2 sztuki, jajka 2 sztuki, mąka 450 g, cukier waniliowy 1 sztuka, sól
¼, smalec 1 łyżka, masło 125g, śliwki, owoce sezonowe lub powidła
śliwkowe. Na kruszonkę : mąka krupczatka 1 szklanka, cukier ½
szklanki, masło 125g.

Wszystkie składniki mieszamy, pozostawiamy do wyrośnięcia na
około ½ godziny. Przekładamy na blachę posmarowaną masłem,
wkładamy owoce, posypujemy kruszonką. Po upieczeniu posypu-
jemy cukrem lub polewamy lukrem.
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Podczas spotkania w Urzędzie Miejski w Mosinie, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, burmistrz Jerzy Ryś oraz kierownik Re-
feratu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anna Balcerek-
Kałek pożegnali odchodzącą na emeryturę Halinę Jurecką –
wieloletniego dyrektora Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty”.
Pani Dyrektor kierowała tą placówką prawie 30 lat, a spod
jej pedagogicznych „skrzydeł” wyfrunęły dwa pokolenia Mo-
siniaków. 

Halina Jurecka swoją pracę pedagogiczną jako nauczyciel wy-
chowania przedszkolnego rozpoczęła w 1980 roku, w Czem-
piniu. Osiem lat później została dyrektorem Przedszkola nr
2 w Mosinie i funkcję tę pełniła aż do przejścia na emeryturę. 

Obecni na spotkaniu podziękowali pani dyrektor za tyle lat
pracy na rzecz mosińskiej oświaty. – Kiedy maluchy przychodzą
do przedszkola – powiedziała z dowcipem świeżo upieczona
emerytka – często mylą się, mówiąc do swojej pani: „mamo”,
„ciociu”. Ale kiedy zaczynają do Ciebie mówić „babciu”, to  zna-
czy, że chyba czas na emeryturę.

Pani Dyrektor – dziękujemy! JN

Podziękowanie dla Pani Dyrektor

Mosiński Festiwal Muzyki Pasyjnej po raz pierwszy odbył się 
w 2015 roku.  Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem
i zgromadził przeszło 500-osobową publikę. Decyzją organizatorów
rozszerzono imprezę do dwóch dni. Dzięki temu słuchacze będą
mieli okazję wysłuchać różnorodnego muzycznie repertuaru, od
muzyki kameralnej po klasyczne, symfoniczne arcydzieła. Za-
praszamy do kościoła pw. św. Mikołaja w Mosinie:

11 marca o godz. 19.00 

J.S. Bach – Tilge- Höchster, meine Sünden /Psalm 51/, wyko-
nawcy: Anna Budzyńska /sopran/, Małgorzata Woltmann-Żeb-

rowska /alt/, Ensemble Toccante oraz soliści Poznańskiej Orkies-
try Barokowej pod dyrekcją Hanny Malickiej, miejsce: kościół
pw. św. Mikołaja w Mosinie, wstęp wolny, organizator MOK;

18 marca o  godz. 20.00  

W.A. Mozart – Requiem, wykonawcy: soliści oraz Chór Po-
litechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka, Orkiestra

CoOperate pod dyrekcją Adama Domurata, kościół pw. św.
Mikołaja w Mosinie, wstęp wolny, organizator MOK.

Stabat Mater w Mosinie
III Festiwal Muzyki Pasyjnej 2017

Przedszkole przy ul. Topolo-
wej w Mosinie ma już 35-letnią
historię. Od 1 września 1994 r.,
wychodząc naprzeciw społecz-
nym potrzebom, pełni funkcję
przedszkola integracyjnego. 

Do Przedszkola nr 3 Integra-
cyjnego w Mosinie uczęszczają
zarówno dzieci zdrowe, jak 
i dzieci z różnymi niepełnos-
prawnościami, problemami

zdrowotnymi, deficytami roz-
wojowymi. Placówka dyspo-
nuje pomieszczeniami bez ba-
rier architektonicznych, własną
kuchnią, która serwuje zdrowe
żywienie. Budynek posiada sale
do zajęć dydaktycznych, zabaw
swobodnych dzieci, salę poli-
sensoryczną, rehabilitacyjną
oraz sale do pracy innych spe-
cjalistów z bogato wypo-
sażonym sprzętem do ćwiczeń
i zajęć terapeutycznych. – Po-
siadamy wykwalifikowaną kad-
rę pedagogiczną posiadającą
przygotowanie do pracy z dziećmi
z różnymi problemami. W przed-
szkolu zatrudnieni są m.in. psy-
cholog, rewalidant, rehabilitant,
logopeda, surdopedagog, tyflo-
pedagog, pedagodzy specjalni –
wyjaśnia Elżbieta Jędrowiak,
dyrektor placówki. 

W przedszkolu funkcjonują

obecnie trzy oddziały integra-
cyjne oraz jeden oddział spe-
cjalny.

Przedszkole posiada także
duży plac zabaw z urządzenia-
mi do rozwijania wszelkiej ak-
tywności. – Współpracujemy 
z fundacjami i stowarzyszeniami,
dzięki którym dzieci korzystają 
z dodatkowych zajęć takich jak
muzykoterapia, hipoterapia, do-
goterapia. Prężnie działa nasza
Rada Rodziców, która aktywnie

włącza się w życie naszego przed-
szkola. – wyjaśnia dalej E. Jęd-
rowiak. Z myślą o rodzinach
dzieci z problemami przed-
szkole organizuje spotkania
grupy wsparcia, które odby-
wają się w każdy ostatni czwar-
tek miesiąca. – Co roku organi-
zujemy balik karnawałowy, 
w którym uczestniczyć może
każdy, kto nie uczęszcza do
przedszkola. Jest to doskonała
okazja do zapoznania się z naszą
placówką i pracownikami. 
W tym roku balik ten odbędzie
się 22 lutego 2017 r. w godz. od
17 do 19.

Rekrutacja do przedszkola
odbywa się w marcu. Wszyst-
kich zainteresowanych rodzi-
ców zapraszamy do odwiedze-
nia strony internetowej:
www.p3integracyjne.pl, gdzie
można znaleźć więcej wiado-
mości o rekrutacji i o samej pla-
cówce.

Oprac. JN

Przedszkole bez barier 
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6 grudnia Święty Mikołaj zawitał do Pecnej. Przybył tu na zapro-
szenie sołtysa Kazimierza Wróbla i spotkał się dużą gromadą dzieci,
na które czekało mnóstwo atrakcji. 

Spotkanie poprzedziła msza św. roratnia odprawiona w miej-
scowej kaplicy, a potem dzieci przemaszerowały z lampionami
na wiejski plac rekreacyjny. Tu czekali na nie animatorzy, któ-
rzy poprowadzili gry i zabawy. Czekało także płonące ognisko,
przy którym można było upiec kiełbaskę, a także słodycze wrę-
czane przez samego św. Mikołaja. Wyjątkową atrakcją była okaz-
ja na podróż prawdziwą ciuchcią, którą dla najmłodszych przy-
gotował pasjonat kolejki pan Robert Bocian. A gdy na dworze
zrobiło się już całkiem ciemno, uroczyście zapalono choinkę. Po
zadowolonych minach dzieciaków było widać, że spotkanie ze
św. Mikołajem przyniosło im wiele wrażeń. 

Jak informuje sołtys Pecnej, nie byłoby to możliwe, gdyby nie
pomoc miejscowych strażaków z OSP Pecna oraz tutejszej Szkoły
Podstawowej. – Dziękuję im wszystkim za współpracę, a także
sponsorom za wsparcie tej imprezy – mówi Kazimierz Wróbel. 

Tekst i fot. J. Nowaczyk

Mikołajki w Pecnej

21 styczna w świetlicy wiejskiej w Rogalinku odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przed babciami i dziad-
kami zaprezentowały się Pola i Marcelina Dudek. Gościnnie wy-
stąpiła Amelia Kurantowicz z Rokietnicy, której babcia miesz-
ka w Rogalinku.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. – Szcze-
gólnie cieszyliśmy się z obecności par małżeńskich, które w tym
roku obchodzą jubileusze 65, 60, 55, 50, 45, 40 i 35-lecia pożycia
małżeńskiego – mówi Dorota Domagała, sołtys Sołectwa Ro-
galinek. 

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Babciom i Dziadkom

O obowiązku instalacji skrznek
oddawczych i ozakowania pose-
ji pisaliśmy już niejednokrotnie. 

Na prośbę zastępcy Dyrektora
Regionu Sieci Poczty Polskiej
S.A. Tomasza Ochlińskiego przy-
pominamy mieszkańcom Gminy Mosina, iż zgodnie z art. 37
punkt 2. Ustawy Prawo Pocztowe „Każdy właściciel lub
współwłaściciel nieruchomości, której częścią składową jest budynek
są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową…”. 

W przypadku niedostosowania się do tego obowiązku, miesz-
kańcy narażają się na konieczność każdorazowego odbioru prze-
syłek pocztowych z placówki pocztowej. Skrzynka powinna
spełniać określone wymogi: powinna posiadać zabezpieczenie
przed wpływem warunków atmosferycznych, jej wielkość po-
winna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opa-
kowanej w kopertę A4, a miejsce jej instalacji musi być ogól-
nodostępne i bezpieczne. 

Kolejne problemy, utrudniające Poczcie dostarczanie kores-
pondencji, to brak oznaczeń budynków (numerów posesji) lub
błędne oznaczenia budynków. Przypominamy, że mieszkańcy
mają również obowiązek oznaczenia nieruchomości poprzez
umieszczenie tabliczek z numerem domu i nazwą ulicy. 

Dostarczanie korespondencji utrudnia również błędne adre-
sowanie przesyłek przez nadawców. Na przesyłkach umieszczane
są niepełne adresy, np. brak na nich wskazania ulicy, numeru lo-
kalu, co czyni je niedoręczalnymi, a to z kolei wiąże się ze zwro-
tem takich przesyłek do nadawców. Dotyczy to następujących
miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Rogalinek,
Sowiniec, Sowinki, Żabinko, Krajkowo, Baranówko, Nowinki,
Drużyna.

Prawidłowe adresowanie przesyłek jest gwarancją skutecznego
doręczania. O tym, jak prawidłowo adresować, pisaliśmy nie-
raz w „Informatorze Mosińskim”. Przypominamy przykład pra-
widłowo zaadresowanej przesyłki: 

Jan Nowak 
ul. Pocztowa 15/4
62-050 DYMACZEWO NOWE 
Apelujemy do mieszkańców o wyeliminowanie wymienionych

utrudnień w doręczaniu przesyłek. 
J. Nowaczyk

Skrzynka na listy jest 
obowiązkowa 
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7 grudnia 2016 r. Zebranie
Wiejskie Sołectwa Czapury

wybrało na czteroletnią 
kadencję Sołtysa i Radę
Sołecką w następującym

składzie:

Sołtys: 
Waldemar Waligórski 

Rada Sołecka: Andrzej
Kantorski, Barbara Kraw-

czyk, Joanna Kubiak, 
Artur Miliński.

Waldemar Waligórski
dziękuje mieszkańcom

sołectwa za udział w wy-
borach i za obdarzenie 

go zaufaniem. 

Co roku w Żabinku odbywa się Dzień Seniora. Jest to
wyjątkowe święto – połączone z magicznym okresem
Świąt Bożego Narodzenia i z noworocznym nastrojem. 

Wszyscy łamią się opłatkiem i składają sobie życze-
nia przy choince pięknie ubranej wcześniej przez
dzieci z Żabinka… 

Ksiądz Proboszcz Waldemar Babicz zachęcił nas do
wspólnej modlitwy. W tym roku odwiedził nas ZESPÓŁ
„KORBOLANKI”, który „porwał” do wspólnego śpiewu
przy akompaniamencie akordeonu. Pan Andrzej Kasprzyk
opowiadał o mało znanych kolędach oraz nawiązywał do
tematów potraw świątecznych. Justyna, mieszkanka
Żabinka  przygotowała muzyczny występ, który wprowadził gości w zachwyt. W tym szczególnym dniu nawiązaliśmy do starych zdjęć,
na których seniorzy mogli się odnaleźć i wspólnie powspominać dawne czasy. 

Zaproszona pani fotograf towarzyszyła nam i uwieczniała wspólne chwile, aby spotykając się za rok, móc powspominać tegorocz-
ny Dzień Seniora. Kiedy wszyscy nasyceni zostali życzeniami, kolędami oraz tradycjami świątecznymi zasiedliśmy do wspólnej obfi-
tej kolacji. Na zakończenie, każdy otrzymał kolorowe pierniczki, ozdobione przez dzieci.

Dziękujemy  SZANOWNYM GOŚCIOM za obecność. Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i pracach organizacyjnych:
Radzie Sołeckiej, Pani Aldonie Gorzyńskiej, Pani Annie Cieleńskiej, Panu Tomkowi Kapturowi, Panu Jerzemu Pol, Panu Andrzejowi
Tomczak oraz Pani Alince BARDZO DZIĘKUJEMY! Agnieszka Gorzyńska

Dzień Seniora w Żabinku

Zarząd i członkowie Koła nr 3 w Rogalinie
mosińskiego oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, przygotował świąteczną
inscenizację na spotkanie opłatkowe w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Rogalinie. Inspiracją
tego przedstawienia opowiadającego o tru-
dach drogi Józefa i jego ciężarnej żony Maryi do
Betlejem, była kolęda „Nie było miejsca dla Cie-
bie”. 

A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, ka-
tuszy?Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej

człowieczej duszy... Te ostatnie, bardzo refle-
ksyjne słowa przytoczonej kolędy, zakończyły
świąteczny występ na spotkaniu opłatkowym
w Rogalinie. Przewodnicząca Koła złożyła
wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne
życzenia, a pani dyrektor gościnnej szkoły – po-
dziękwania. 

A potem podzielono się opłatkiem i wszyscy
zasiedli do wigilijnej wieczerzy. Spotkaniu to-
warzyszyła kolęda i nie zabrakło wizyty gwiaz-
dora z workiem prezentów...

Red

Spotkanie opłatkowe w Rogalinie Krótko o wyborach 
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Cantare aman-
tis est… Według
św. Augustyna
śpiewanie to
sprawa miłości.
Śpiewają ci, któ-
rzy kochają 
i chcą podaro-
wać innym to, co
noszą w sercu. Taki dar właśnie mieli okazję przyjąć uczestni-
cy wspaniałego koncertu w wykonaniu trzech chórów, który miał
miejsce 22 stycznia, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie. 

Gospodarz tego wydarzenia – Mosiński Chór Kościelny pw. św.
Cecylii – zaprosił do udziału w chóralnym kolędowaniu Chór
„Francesco” z Wir oraz chór Zamku Kórnickiego „Castellum
Cantas”. Dla zgromadzonych w kościele była to prawdziwa uczta
muzyczna, wpisana we wciąż jeszcze panujący klimat Bożego Na-
rodzenia.

JN
Fot. Agnieszka Wolarczak

Cantare amantis est

Z okazji 95-lecia har-
cerstwa na Ziemi Mo-
sińskiej, 19 października
odbyła się kolejna im-
preza jubileuszowa –
„Bal u Bolesława”. Wś-
ród gości nie zabrakło so-
juszników i przyjaciół,
mieszkańców Mosiny, którzy kiedyś też byli członkami naszych
drużyn, komendy Chorągwi Wielkopolskiej oraz harcerzy z Oś-
rodka ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego. – Bal rozpoczął
się odczytaniem listu od Bolesława Chrobrego, a następnie przy
królewsko zastawionych stołach oraz wspaniałej muzyce wspól-
nie świętowaliśmy nasz jubileusz – relacjonują jego uczestnicy.
– Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które razem z nami
spędziły ten wieczór. Do zobaczenia na harcerskim szlaku oraz za
5 lat na stuleciu mosińskiego harcerstwa!

Red

Bal u Bolesława

10 grudnia w Zespole Szkół przy ul. Sowinieckiej 75 w Mosinie
odbył się Wielkopolski Mikołajkowy Turniej Szpadowy. Zawody
rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych, w których udział
wzięli zawodnicy ze Śremu, Tarnowa Podgórnego, Manieczek oraz
najliczniejsza grupa – zawodników z „Muszkietera” Mosina. 

Zacięte pojedynki oglądali rodzice i opiekunowie którzy
głośno dopingowali swoje dzieci podczas walk. W poszczegól-
nych kategoriach wiekowych triumfowali:

Rocznik 2007 i młodsi

1. Alan Tomaszewski – Warta Śrem, 2. Kaja Patoleta – Tarnowo
Podgórne, 3. Michał Nowicki  oraz Natalia Pawlaczyk, 5.  Kac-
per Trzciński, 6. Wiktoria Nowacka, 7. Jan Ćwir, 8. Sophie Fech-
ner, 9. Oskar Fechner, 10. Stanisław Wilczyński, 11. Łucja Gaz-
da – wszyscy Muszkieter Mosina.

Rocznik 2005-2006

1. Antoni Nieckarz, 2. Aleksandra Lange – Muszkieter Mosi-
na, 3. Gabriela Ciborowska – Tarnowo Podgórne, Aleksander
Paszak – Muszkieter Mosina, 5. Hanna Depta, 6. Wiktor

Wołoszczak – Tarnowo Podgórne, 7. Zosia Pohl, 8. Oliwia Gar-
barek – Muszkieter Mosina.

Rocznik 2003-2004 

1. Zofia Lachowicz – Muszkieter Mosina, 2. Adam Patoleta –
Tarnowo Podgórne, 3. Oliwia Pawłowska, Piotr Gazda, 5. Zu-
zanna Pawłowska – reprezentujący Muszkietera Mosina.

Mikołajkowy 
Turniej Szermierczy
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„Stowarzyszenie Ambitio”
z Daszewic otrzymało wy-
różnienie w kategorii wo-
lontariatu grupowego 
w konkursie Poznańskiego
Wolontariusza Roku 2016”.
15 grudnia, podczas gali
konkursowej przedstawi-
ciele stowarzyszenia ode-
brali gratulacje z rąk
Wiceprezydenta Miasta
Poznania Jędrzeja Solar-
skiego.

„Stowarzyszenie Ambitio” działa przy Zespole Szkół w Daszewicach od 3 lat. Biorąc
pod uwagę jego zaplecze personalne, finansowe i lokalowe jest to stowarzyszenie
stosunkowo małe. Wyróżnia się jednak zaangażowaniem jego członków – entuz-
jastów pracy na rzecz dzieci i młodzieży. W ciągu zaledwie 3 lat działalności „Sto-
warzyszenie Ambitio” z powodzeniem startowało w kilkudziesięciu konkursach
ofert o dofinansowanie na poziomie gminy, powiatu i województwa. Pozyskało 
w ten sposób środki na różne inicjatywy, m.in. na: półkolonie dla ponad 50 dzie-
ci, projekty „English Teaching” dodatkowych zajęć z j. angielskiego,  cykliczne pro-
jekty wycieczek edukacyjnych po Wielkopolsce, wymiany młodzieżowe 
z Małopolską, Hiszpanią, dofinansowane min. przez Erasmusa+, sprowadzenie do
Gminy „Native speakerów” wspierających naukę j. angielskiego, szkółkę i turnie-
je szachowe, projekty wspierające rozwój komunikacji w języku polskim i eduka-
cję teatralną, projekty propagujące rozwój wolontariatu wśród młodzieży. 

– Poza projektami Stowarzyszenie wspiera swoją pracą wiele akcji społecznych,
współpracuje z Hospicjum Palium,  Stowarzyszeniem „Żurawinka”, „Redemptoris mis-
sio” itd., angażując do tego młodych wolontariuszy ze szkół z terenu Poznania, Gmi-
ny Mosina i Kórnik – wyjaśnia Joanna Barełkowska, prezes Stowarzyszenia. – Na-
sza działalność wynika z potrzeby serca , a jednak miło gdy zostaje zauważona przez
takie autorytety, do jakich należy kapituła konkursowa. Wyróżnienie jest nagrodą, ale
przede wszystkim wskazówką dla młodych ludzi, co tak naprawdę jest ważne, co jest
wartością największą w dzisiejszych czasach. Gratulujemy członkom organizacji 
i wszystkim uczniom którzy brali udział w akcjach Stowarzyszenia. Macie napraw-
dę Wielkie Serca!

Oprac. JN 
Prezes Stowarzyszenia Ambitio: Joanna Barełkowska

Kontakt: stowarzyszenie.ambitio@wp.pl, tel. 603 75 08 76

Gminne Organizacje Pozarządowe Co to jest 1 %
1% – tak w skrócie mówimy o 1% po-

datku dochodowego osób fizycznych, któ-
ry od 2004 roku podatnicy mogą przeka-
zywać na organizacje pożytku publicznego.
1% nie jest darowizną ani ulgą. Z prawno-
podatkowego punktu widzenia nie dyspo-
nujemy własnymi pieniędzmi, a tylko ko-
rzystamy z "uprzejmości" państwa, które po-
zwala nam samodzielnie zadecydować,
gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma
to więc wiele wspólnego z darowizną, którą
wykładamy dobrowolnie z własnej kiesze-
ni.

1% mogą przekazać:
- podatnicy podatku dochodowego od

osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy
uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia pa-
pierów wartościowych);

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych;

- podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający z li-
niowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci,
pod warunkiem jednak, że samodzielnie wy-
pełnią 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 na-
leżnego podatku (czyli tego, który i tak mu-
simy odprowadzić do urzędu skarbowego);

Sposób przekazywania: 1% trafia na kon-
to organizacji za pośrednictwem urzędu
skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia
złożenia zeznania podatkowego przez po-
datnika (który w swoim formularzu PIT –
wypełniając odpowiednie rubryki – wyra-
ził wolę, aby 1% jego podatku należnego po-
wędrował do organizacji pożytku publicz-
nego).

Aby móc przyjmować 1% podatku do-
chodowego organizacja musi mieć status or-
ganizacji pożytku publicznego (OPP). Wy-
kaz 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 organi-
zacje z Mosiny i okolic.

Pieniądze z 1% otrzymane przez OPP
mogą być wydane wyłącznie na prowadze-
nie działalności pożytku publicznego. In-
formację, na co zostały spożytkowane środ-
ki z 1%, organizacja pożytku publicznego
ma obowiązek umieścić w swoim spra-
wozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzo-
rem określonym w rozporządzeniu Minist-
ra 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.po-
zytek.gov.pl 

Oprac. Monika Kujawska

Ambitio 
wyróżnione
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Uczniowie z klasy IV c  Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie wzięli udział
w konkursie „Bądź EKO Poznaniakiem” odbywającym się w tym roku pod
hasłem „Dzieciaki tworzą Śmieciaki”.  Celem konkursu jest szerzenie wiedzy
z zakresu dbałości o środowisko naturalne, poprzez prawidłową segregację od-
padów. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu postaci Śmieciaka” –
złożonej wyłącznie z odpadów, które przeznaczone są do recyklingu. Jeden
z 6  „Śmieciaków” z „jedynki” wykonany przez Wojtka Malechę i Piotra Prałata,
został wyróżniony przez jury konkursowe i 16 listopada 2016 r. chłopcy wraz
z rodzicami i wychowawczynią wzięli udział w Uroczystej Gali rozdania na-
gród, w Urzędzie Miasta Poznań. Zdjęcia zwycięskich prac zawisły w formie
plakatów edukacyjnych w całym Poznaniu. 

- Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy naszym wspaniałym uczniom 
i ich rodzicom za wsparcie, zaangażowanie i ogromną pomoc – mówi wycho-
wawczyni klasy IV c.

Agnieszka Kostusiak

Śmieciak z „Jedynki” edukuje poznaniaków  

5 grudnia w Szkole Podstawowej w Pecnej
został zorganizowany przez tę szkołę 
I Gminny Konkurs Kolęd Anieli grają, przed-
szkolaki śpiewają. 

Jego celem była integracja społeczności
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
szkół Gminy Mosina, rozbudzanie w dzie-
ciach chęci wspólnego śpiewania polskich
kolęd i pastorałek oraz kultywowanie tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość
uświetnił występ anielskiego chórku –
dziewcząt z klasy II A oraz ochotników
z przedszkolnej grupy Biedronek. W kon-
kursie wzięło udział czternaścioro przed-
szkolaków z placówek terenu Gminy Mo-
sina. W jury zasiadły: kierownik Referatu
Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Mosinie Anna Balcerek-
Kałek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pec-
nej Małgorzata Sroczyńska, przewod-
nicząca Rady Rodziców tej szkoły Dorota
Kubiak i nauczycielka plastyki i muzyki
Ewa Buksalewicz-Moskal. Koordynatora-
mi i pomysłodawczyniami imprezy były
nauczycielki Kamila Szymczak i Monika
Pawlikowska. Dzięki współpracy z lo-
kalną społecznością w czasie przerwy
uczestnicy i goście mogli cieszyć się at-
mosferą nadchodzących świąt w kawia-
rence, żywej szopce betlejemskiej oraz ru-
stykalnym stoisku z wypiekanymi pierni-
kami.

– Celem konkursu była integracja społecz-
ności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
szkół Gminy Mosina, rozbudzanie w dzie-
ciach chęci wspólnego śpiewania polskich ko-
lęd i pastorałek oraz kultywowanie tradycji

Świąt Bożego Narodzenia. Wierzymy, że oko-
liczności konkursowe nie tylko sprzyjały roz-
wijaniu zdolności muzycznych i wokalnych
wychowanków oraz zachęcały ich do wy-
stępów na scenie, ale także były okazją do
przeniesienia się do magicznej anielskiej krai-
ny kolęd i pastorałek, w jaką tego dnia za-
mieniła się szkolna sala gimnastyczna –
uważa Kamila Szymczak. – Serdecznie
dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na
konkurs pani kierownik Referatu Oświaty,
Promocji, Kultury i Sportu w Gminie Mo-
sina, a za współpracę i pomoc w przygoto-
waniach Radzie Rodziców,  piekarni i panu
Mikołajowi Walenciakowi za podarowanie
słodkości do kawiarenki,  grupie rekon-
strukcyjnej pana Grzegorza Kosowskiego za
udostępnienie żywej szopki ze zwierzętami
oraz szkolnemu kółku historycznemu z opie-
kunką Moniką Andrzejewską za urucho-
mienie stoiska z pierniczkami. Dziękujemy

dzieciom z chórku anielskiego oraz wszyst-
kim przedszkolakom, ich rodzicom i nau-
czycielom za wspólne kolędowanie, a na ko-
lejne anielskie śpiewanie zapraszamy za
rok!

LAUREACI GMINNEGO KONKURSU
KOLęD 

W grupie dzieci trzy- i czteroletnich 
I miejsce zajęła Jagoda Jarosińska (P-le Hap-
py House Czapury), II miejsce – Karolina
Świerkowska (ZS w Krośnie), III miejsce –
Stanisław Dykrzak (SP w Pecnej). W kate-
gorii dzieci pięcio- i sześcioletnich I miejs-
ce – Adrianna Matelska (SP w Pecnej) oraz
Jakub Wiśniewski (P-le w Wiórku), 
II miejsce – Lena Szczygieł (ZS w Krośnie).
Nagrodę specjalną przyznaną przez Kie-
rownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu w Gminie Mosina zdobył Ceza-
ry Karpezo (ZS w Krośnie). 

I Gminny Konkurs Kolęd Anieli grają, przedszkolaki śpiewają 
w Szkole Podstawowej w Pecnej
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Jung Chang
„Dzikie łabędzie: 
Trzy córy Chin”

Książka Chinki, zakazana w kra-
ju autorki, wpadła mi w ręce kil-
kanaście lat temu i zrobiła na mnie
tak duże wrażenie, że sięgnęłam po
nią niedawno jeszcze raz. Jest to au-
tobiograficzna saga połączona nie-
omalże z podręcznikiem historii
XX wieku Państwa Środka. Opisywane są w niej wydarze-
nia z życia babki, autorki — konkubiny generała, matki —
wysokiej rangą działaczki partyjnej i dziewczynki —
przeżywającej koszmar rewolucji kulturalnej Mao. Nie jest
to łatwa lektura, mimo lekkiego pióra i autentycznych, burz-
liwych historii trzech kobiet, których życie mogłoby pomieścić
po kilka innych biografii. Ciekawym doświadczeniem była
próba konfrontacji niedawnej komunistycznej historii Chin,
planu Wielkiego Skoku Naprzód z wiedzą o współczesnych
Chinach, w których obowiązuje doktryna społeczno-eko-
nomiczna zwana Koncepcją Naukowego Rozwoju. Przy czym
dla mnie najbardziej niepojętą zagadką charakteru Chiń-
czyków jest zachowanie przez nich poczucia szczęścia i har-
monii mimo niedawnego — i wciąż obecnego w niektórych
dziedzinach życia — horroru rodem z antyutopii Orwella
„Rok 1984”.

Zofia Staniszewska

Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski
„Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym
polskim himalaiście”

Książka „ Kukuczka. Opowieść 
o najsłynniejszym polskim hima-
laiście” to biografia napisana przez
dwóch dziennikarzy Dariusza Kort-
ko i Marcina Pietraszewskiego. Dla-
czego po nią sięgnęłam? Bo sama
w latach 80-tych chodziłam po
Tatrach i postać Jerzego Kukuczki
była mi bliska. Książka napisana
przystępnym językiem, skierowana
do każdego czytelnika, nawet tego

niezainteresowanego wcześniej górami. Nie ma tutaj upięk-
szania Kukuczki, czy pomijania negatywnych opinii o nim.
Na pierwszym miejscu są zdecydowanie góry, organizowa-
nie wypraw, ekwipunku, który w latach 80 – tych był wy-
zwaniem dla całej ekipy. Sporą część pracy oparto na pa-
miętnikach Kukuczki oraz wypowiedziach alpinistów, co daje
nam dosyć realny obraz tego, co działo się w Himalajach.
Książka zawiera fantastyczne zdjęcia i mapy z opisanymi tra-
sami. Postać Jerzego Kukuczki wyjątkowa. Pełen szacunek –
polecam – niezapomniane wrażenia!!!

Lucyna Jakś

Mosińska Biblioteka Publiczna poleca

Wiersze za świata 

W sobotę 3 grudnia w Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej
w Mosinie odbyła się niecodzienna podróż, w którą uczest-
ników tego spotkania zabrała Kamila Izabela Zioła. 

Jej wiersze – wrażenia z różnych zakątków świata, które od-
wiedziła, przedstawił wraz z poetką toruński aktor, także po-
eta, Dariusz Bereski. Piosenki z tekstami Kamili Izabeli Zioła
do własnej muzyki zaśpiewał poznański bard Tomasz Ba-
teńczuk. „Wierszami przez świat” było kolejnym spotkaniem
w ramach Salonu Poetyckiego Galerii Miejskiej w Mosinie. 

Trzy miejsca

W grudniu Galeria zaprezentowała malarstwo Natalii Weg-
ner w ramach wystawy prac tej artystki zatytułowanej „Trzy
miejsca”. Natalia Wegner jest mieszkanką Mosiny, absol-
wentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uni-
wersytet Artystyczny w Poznaniu). Od 2003 jest adiunktem
na macierzystej uczelni i pełni tam obowiązki Kierownika XII
Pracowni Rysunku. 

Ta utalentowana malarka pochodzi z artystycznej rodziny.
Jej ojciec, prof. Bogdan Wegner był współinicjatorem po-
wstania Galerii Miejskiej. 

Natalia Wegner zadebiutowała już w roku 2002 na wysta-
wie zbiorowej z Ewą Piotrowską, Renatą Przynoga-Cousins
oraz Małgorzatą Witt. Grudniowa wystawa „Trzy miejsca”
jest jej kolejną, prezentowaną w rodzinnym mieście. Swoje
obrazy artystka komponuje z fragmentów tworzonych w tym
celu obrazów, a także z fragmentów prac starych. Inspiracji
szuka w przede wszystkim w pejzażu, który jest jej największą
fascynacją.

JN 

Grudzień w Galerii
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Oświata w skrócie

30 listopada zakończyła się realizacja projektu
„Co w mowie piszczy”, rozwijającego kompeten-
cje językowe młodzieży i dzieci oraz propa-
gującego piękno mowy ojczystej. Uczestnicy pro-
jektu – głównie gimnazjaliści z Gminy Mosina, ale
także młodsi uczniowie mieli okazję uczyć się pięk-
nej polszczyzny, tradycji i kultury języka polskie-
go, dzięki wsparciu Stowarzyszenia Ambitio oraz
dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski. 
W trakcie działań projektowych nasi beneficjen-
ci mieli szanse na udział w: konkursach np. or-
tograficznym, gwary wielkopolskiej, recytatorskim
np. „Wpisani w historię” lub  „Jesienna Zaduma”;
widowiskach gwarowych np. w muzeum Rogala;
ekranizacjach literatury pięknej. Największą ra-
dością były dla uczniów spotkania w klubie fil-
mowym, dyskusje nad literaturą i jej ekranizacją
oraz wizyty w teatrze. 

J. Barełkowska, B. Sokołowska

-------------------------------------------
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości za-

prosiła szkoły i przedsiębiorców do udziału w pro-
gramie Otwarta Firma, realizowanego w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Od 14
do 18 listopada, uczniowie Zespołu Szkół w Da-
szewicach wzięli udział w interesujących spotka-
niach w różnych zakładach pracy funkcjonujących
w pobliżu naszej szkoły. Dzieci z młodszych klas
mogły bliżej przyjrzeć się pracy sprzedawcy, fryz-
jera i krawcowej. Starsi uczniowie poznali zasady
działania przedsiębiorstwa, a także wymagania pra-
codawców wobec swoich przyszłych pracowników.
Mogli zgłębić tajniki pracy ślusarza oraz stolarza,
tym samym z bliska przyjrzeć się maszynom wy-
korzystywanym w zakładzie. Odwiedzili także
przedsiębiorstwo z artykułami i sprzętem ogrod-
niczym. Udział w projekcie z pewnością pomoże
uczniom w planowaniu ścieżki edukacyjnej i za-
wodowej. Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim przedsiębiorcom uczestniczącym 
w programie za możliwość jego realizacji. 

Aleksandra Antos, Anna Skrzypczak

-------------------------------------------
28 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół 

w Daszewicach odbył się półfinał II edycji Gmin-
nej Olimpiady Sportowej Uczniów Klas I – III.
Wzięło w nim udział 8 drużyn ze szkół podsta-
wowych Gminy Mosina. Do finału mikołajko-
wego, zorganizowanego 6 grudnia, przeszły zespoły
ze szkół: SP nr 1 w Mosinie, SP nr 2 w Mosinie,
SP w Czapurach, SP w Pecnej. Rywalizację wygrała
reprezentacja SP nr 1 w Mosinie. Tuż za nią upla-
sowała się drużyna z Czapur. Kolejne miejsca zdo-
były dzieci z Pecnej i mosińskiej dwójki. Wszyst-
kim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział we wspólnej zabawie. Słowa po-
dziękowania za współorganizację rozgrywek kie-
rujemy do pracowników OSiR-u w Mosinie. 

Kamila Pietrzak

16 września 1957 r. utworzony został Wielkopolski Park Narodowy – miejsce
wyjątkowo piękne o każdej porze roku. Urozmaicona konfiguracja terenu oraz
świetnie oznaczone trasy różnych aktywności ruchowych powodują, że Wiel-
kopolski Park Narodowy staje się prawdziwą mekką dla biegaczy. 

22 kwietnia Wielkopolski Park Narodowy zainauguruje obchody jubileuszu
swojego 60-lecia. Sympatycy biegania w kontakcie z przyrodą będą mog-
li zmierzyć się z 60-cio kilometrową trasą, a dla zawodników, którzy pla-
nują pokonać półmaraton będzie czekała trasa o długości 21 km. Ale to
jeszcze nie koniec. Dla osób, które preferują inną formę rywalizacji  orga-
nizatorzy przygotowali 10 km trasę Nordic Walking. Z pewnością nieza-
pomnianych wrażeń dostarczy miejsce startu i mety. Zaplanowano je bez-
pośrednio przed siedzibą WPN w Jeziorach oraz Muzeum Przyrodniczym.
To będzie także niezapomniany rodzinny piknik sportowy z widokiem na
Jezioro Góreckie. Limit zawodników w biegu na 60 km to obecnie 200
osób, a w biegu na 21 km – 400 osób (w styczniowym „Informatorze Mo-
sińskim” omyłkowo podana została liczba 4 000 zawodników na tym dys-
tansie).  

Jeśli chcesz zostać ,,Królem Parku” nie może Ciebie zabraknąć. Jeśli
chciałbyś zwiedzić cały obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego to masz
niepowtarzalną okazję.  Organizatorzy przygotowali trasę trudną, ale nie-
zwykle malowniczą. Kto pierwszy raz zawitał do WPN z pewnością wró-
ci tu po raz drugi. 

Pokonaj swoje słabości i bądź z nami 22 kwietnia 2017r. w sercu Wiel-
kopolski!!! Szczegółowe informacje na temat biegów można uzyskać na stro-
nie www.krolparku.pl oraz www.osirmosina.pl. 

JN

Król Parku i Nordic Walking
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Za nami III Bieg Zimowy. 
W biegu wzięło udział blisko
400 zawodników. Był to naj-
większy jak do tej pory bieg zi-
mowy na dystansie 10 km na
terenie Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Tym samym za-
inaugurowaliśmy obchody 60-
lecia WPN-u. 

Bieg zainaugurował II Mo-
sińskie Grand Prix 5-10-15.  Po
raz trzeci wpisał się także 
w ogólnopolską akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
oraz po raz drugi w ogólno-
polski bieg „Policz się z cuk-
rzycą i ucz się pierwszej po-
mocy”.

Dla wielu osób był to pierw-
szy bieg na tak długim dys-
tansie.  Po raz pierwszy na bie-
gu pojawił się również pace-
maker, którym został najlepszy
mosiński triatlonista Marcin
Idkowiak. Marcin biegł na
czas 1:00:00. Każdy kto chciał
pokonać ten dystans w czasie
jednej godziny mógł właśnie
pobiec razem z nim. 

Pierwszy na mecie pojawił się
Mateusz Fabisiak z czasem
0:37:50 z Krosinka, który od
lat zajmuje czołowe miejsca 
w wielu biegach w całej Polsce.
Drugim zawodnikiem okazał
się Adam Chudzicki (0:39:49)
z Lubonia, organizator między
innymi Lubońskiego Biegu
Niepodległości. Trzeci Paweł
Łączny (0:40:02) z Czempinia.

Wśród kobiet najlepsza oka-
zała się Agnieszka Kustner 
z Komornik (0:44:26) zwy-
ciężczyni ubiegłorocznego Mo-
sińskiego Grand Prix 5-10-15.
Drugie miejsce zajęła Emilia
Bogucka z Mosiny (0:50:58), 
a trzecie Agnieszka Załuska–
Lipa (0:51:25). Obie panie
również znalazły się na po-
dium ubiegłorocznej edycji
Mosińskiego Grand Prix 
5-10-15.

Na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy udało się
nam zebrać 9 648,86 zł! Chcie-

libyśmy Wam podziękować
za stworzenie wyjątkowej at-
mosfery przed, w czasie trwa-
nia oraz po biegu. Wielkie po-
dziękowania kierujemy do
sponsorów oraz instytucji 
i organizacji współpracujących:
Stowarzyszenia "MOSIŃSKI
SPORT", GCI w Mosinie,
Wielkopolskiego Parku Naro-
dowemu, OSP Pecna, OSP
Krajkowo, Straży Miejskiej,
Policji w Mosinie, Mosińskie-
go Ośrodka Kultury oraz
wszystkich Wolontariuszy
działających przy Ośrodku

Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Współpraca z Wami przy tym
wydarzeniu to była prawdziwa
przyjemność. Razem udało się
nam stworzyć wyjątkową im-
prezę!

Teraz przed nami kolejne
wyzwanie – „Król Parku”. 22
kwietnia spotykamy się przed
siedzibą Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego i startujemy
na dystansie 21 km, 60 km
oraz 10 km Nordic Walking.

OSIR Mosina 
Fot. Bartek Obrzut

Po Biegu

Dnia 17 stycznia
2017 r. w Muzeum
Powstania Poznań-
skiego Czerwca od-
była się uroczysta
gala wojewódzkiego
konkursu historycz-
nego „Pamiętajmy o
tym jak było – stan
wojenny widziany
oczyma młodzieży”.
Organizatorem kon-
kursu było Muzeum
Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległoś-
ci w Poznaniu. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem poznańskiego Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej. 

Zofia Tomiak z  Zespołu Szkół w Mosinie, znalazła się w gronie laureatów zajmując trze-
cie miejsce w Wielkopolsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Opiekunem merytorycznym na-
szej uczennicy była Beata Buchwald – nauczyciel Zespołu Szkół. Gratulujemy!

Red
Fot. Źródło: www.poznan.ipn.gov.pl

Zofia Tomiak laureatką konkursu 
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„To było w sobotę 26 października 1937
roku, w kawiarni George’a w Poznaniu. On
przyszedł z kuzynem mojej koleżanki, ja
byłam z przyjaciółmi. Następnego dnia, 
w niedzielę, pojechaliśmy do Ludwikowa
pod Poznań – cudowny dzień. Miałam 21
lat, Roman 46, był wówczas w randze
pułkownika kawalerii. Oczarował mnie…” –
tak zaczyna się historia miłości Marty i Ro-
mana Abrahama, późniejszego dowódcy
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w wojnie
obronnej 1939 r.

Gen. Roman Abraham w czasie kam-
panii wrześniowej nie przegrał ani jednej
bitwy, a pod Brochowem i Sochacze-
wem, przed jego żołnierzami wycofały się
dwie niemieckie dywizje pancerne. Oku-
pację spędził w oflagu. Po wojnie praco-
wał w instytucjach repatriacyjnych, starał
się też o przywrócenie chwały cmenta-
rzowi Orląt we Lwowie. W ciągu swego
długiego życia gen. Abraham zdobył
sławę, szacunek, a także miłość żołnierzy.
Zmarł w Warszawie 1976 r. Tę wybitną
postać przypomniała w roku 2009 Izba
Muzealna w Mosinie, prezentując naszym
mieszkańcom wystawę „Portret dowód-
cy”, którą przygotowała kierownik Izby
Józefa Roszak-Rosić. W rodzinnym ar-
chiwum pani kierownik, znalazła się
także korespondencja Marty i Romana
Abrahamów, a także tekst niepubliko-
wanego wywiadu, jakiego wdowa po ge-
nerale udzieliła dla „Głosu Pomorza” 
w 1998 r. Jego fragment przytoczyłam na
wstępie. 

Poznali się w jednej z poznańskich ka-
wiarni, jesienią 1937 r. Ona – młodziut-
ka dziewczyna, on – pułkownik kawale-
rii, przystojny dojrzały mężczyzna. Miłość
od pierwszego wejrzenia? Chyba tak, bo
już po następnym dniu spędzonym razem

na spacerze w Ludwikowie, generałowa
napisała o Romanie: „Oczarował mnie!”.
Przyznała też pod koniec swojego życia,
że ich zauroczenie od pierwszych dni, nie
zmieniło się nigdy…

Zaręczyli się w marcu 1938 r., w dniu
imienin Marty, gdy Roman był już 
w randze generała. Ślub miał być „już”,
ale potrzebna była zgoda marszałka Ry-
dza-Śmigłego i w tym zamieszaniu jakoś
tak się stało…że pobrali się dopiero po
wojnie.

Marta Abraham wspominała ich pożeg-
nanie w przededniu wybuchu wojny
1939 r. – To było w Cieślach, naszej resz-
tówce, kilkanaście kilometrów od Wrześni.
Mam w oczach ten obraz niczym z Kossa-
ka: stoimy przed dworem – moja matka,
siostra, ciotka, kuzynki, nagle podjeżdża
łazik i wyskakuje z niego mój narzeczo-
ny…”. Roman Abraham ranny w obronie
Warszawy został umieszczony w Szpita-
lu Ujazdowskim, gdzie 15 października
Niemcy aresztowali go za zlikwidowanie
hitlerowskiej dywersji w Lesznie, w pierw-
szym dniu wojny. Więziony w Poznaniu
w Forcie VII, przewieziony został później
do obozu jenieckiego w Murnau. W ofla-
gu spędził całą wojnę. Do swojej narze-
czonej, do której zwracał się „Żono”, pi-
sał z niewoli listy:

„Biedrusko 25/X 39 g. 17.00 …moja Je-
dyna, ubóstwiana i ponad świat cały Uko-
chana Pani i Żono! Od 9 dni byłem w Poz-
naniu, kilka kilometrów od Ciebie! Nie było
minuty w dniu, żebym za Tobą wszystki-
mi myślami gonił, przy Tobie nie był i za
Tobą się modlił. Nie masz wyobrażenia ja-
kie straszne przechodziłem psychiczne i fi-
zyczne udręki w Poznaniu. Jestem przeko-
nany, wierzę, że modlitwy mojej matki 
i Twoje to sprawiły, na razie znalazłem się
w Biedrusku…”. „Krotoszyn 4/XI

39…moja Jedyna, wyśniona miłości mojego
życia, moja Wiaro i Nadziejo, Święta
Żono, ponad wszystko uwielbiana! Tak jak
z myślami o Tobie, tak z listami i fotogra-
fią Twoją nie rozstaję się ani na chwilę –
tyle mi tym, tę łaską Twoją – sił dodałaś.
– Żono moja najcudniejsza, z rozdartym
sercem z niesłychanym w życiu i wyjątko-
wym wyrzeczeniem największego pragnie-
nia – ujrzenia i usłyszenia Ciebie […] Ko-
chanie moje, w niedzielę 5 XI w południe
wywożą nas stąd do Niemiec…”.

W grudniu 39 roku Marta Abrahamowa
napisała do Romana, już do Oflagu 
w Gaprüft: „Najdroższy Romku i Naju-
kochańszy Mężu mój! Wczoraj otrzymałam
Twój list, za który całuję Cię miljony razy.
Ogromnie cieszę się, że otrzymujesz wszyst-
kie paczki. Skarby moje, martwię się tym,
że Ty się mną zamartwiasz. Kochanie nie
masz pojęcia, jak niesłychanie zahartowa-
na jestem na wszystko (... ). Bogu Cię po-
lecam i całuję najtkliwiej Twoja ubóst-
wiająca Cię na zawsze…”.

W kwietniu 44 roku, w liście do Oflagu
w Murnau, generałowa pisze: „…Uko-
chany, posyłam Ci stokrotki znad Warty,
zwiastun wiosny w Twoim kraju, stęsk-
niona mocno, mocno za Tobą. Bożej opie-
ce polecam Cię i całuję gorąco ze wszystkich
mocy…”.

Nie widzieli się całą okupację. Po za-
kończeniu wojny, Roman Abraham wró-
cił z niewoli do Polski. W grudniu 1945
r., przed spotkaniem z Martą napisał
jeszcze do niej z Warszawy: „…moja Je-
dyna, Najdroższa Dziecino i Ubóstwiana
Żono! Nareszcie jestem w Kraju, nareszcie
po tylu latach zobaczę i uściskam Ciebie
Dziecino moja Najdroższa…”.

Generał zakończył swoje życie w roku
1976. 31 lat później, zmarła jego żona
Marta. Po wielkiej miłości pozostały dzie-
siątki listów i wspomnienia. Do dziś bije
z nich żar tamtego uczucia, które „wy-
buchło” w Ludwikowie.

Joanna Nowaczyk

Korespondencja Marty i Romana 
Abrahamów z czasu II wojny światowej wy-

korzystana została szerzej w publikacji
„Listy wojenne generała Abrahama” 

tej autorki, zamieszczonej w Kronice Wiel-
kopolsk nr 1(153).

Fot. Archiwum rodzinne Józefy 
Roszak-Rosić, J. Nowaczyk  
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����Historia na Walentynki

Grób rodzinny Abrahamów we Wrześni
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Uhonorowany Medalem Rze-
czypospolitej Mosińskiej w roku
2004. Polski kardiochirurg, pro-
fesor nauk medycznych. Urodził
się 26 maja 1931 r. w Rogacze-
wie Wielkim. W latach 1934 –
1951 mieszkał w Mosinie. Tutaj
był uczniem Miejskiego Gim-
nazjum Koedukacyjnego w la-
tach 1945 – 48. Ukończył studia
na Akademii Medycznej w Poz-
naniu. W 1987 r. otrzymał tytuł
profesora nauk medycznych. Od
1979 r. związany z Akademią Medyczną w Krakowie, na-
stępnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest założycielem  Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii COR AE-
GRUM. Wybudował w Krakowie gmach Kliniki Chirurgii Ser-
ca, Naczyń i Transplantologii, którą kierował do września
2001 r. Przeprowadził ponad 30 tys. operacji serca. 

W połowie 2001 roku z jego inicjatywy powstała przy Ze-
spole Szkół w Mosinie im. A. Wodziczki Fundacja Stypen-
dialna im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków. Ma ona na celu
ustanawianie i przyznawanie stypendium dla bardzo zdolnych
abiturientów publicznych liceów ogólnokształcących, za-
mieszkałych na terenie gminy Mosina i wywodzących się 
z niezamożnych rodzin, na sfinansowanie dziennych studiów
akademickich na uczelniach państwowych. Prof. Antoni Dziat-
kowiak stwierdził: „Po latach uznaję, że wpojony mi w domu

i w Mosińskim Gimnazjum szacunek do pracy organicznej za-
owocował osiągnięciami zawodowymi i najwyższymi za-
szczytami w kraju i za granicą, o których jako młody, niezamożny
chłopak nie miałbym odwagi nawet marzyć. Przeto pragnę oka-
zać wdzięczność Mosinie i dać szansę studiowania następne-
mu młodemu Koledze lub Koleżance, którzy chcieliby zgłębiać
tajniki wiedzy, ale może ich na to materialnie nie będzie stać.
Pragnę, by podczas studiów stypendysta nie musiał zarabiać na
życie, by swój talent i drogocenny czas przeznaczył na kształce-
nie się. Dlatego wspólnie z żoną Hanną ufundowaliśmy aka-
demickie stypendium dla osoby na pięć lat studiów, w nadziei,
że stanie się ono zalążkiem funduszu stypendialnego również
dla innych abiturientów – Mosiniaków. W ten symboliczny spo-
sób pragniemy „spłacić” dług Rzeczpospolitej Mosińskiej”.

Profesor Dziatkowiak został odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy nau-
kowej i dydaktycznej, Złotym Medalem Miasta Krakowa,
Srebrnym Medalem Honorowym za zasługi dla Małopolski,
Złotym Skalpelem. Otrzymał także tytuł honorowego oby-
watela Koła. 

Oprac. JN, Źródło: http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Antoni Dziatkowiak 

W 1853 r. rozpoczęła się budowa
linii kolejowej Wrocław – Poznań
nazywana Drogą Żelazną
W r o c ł a w s k o - Po z n a ń s k o -
Głogowską. Prace prowadzone
przez Spółkę Kolej Górnośląska
prowadzone były od Leszna 
w trzech kierunkach: do
Wrocławia, Poznania i Głogowa.
27 września 1856 r. na odcinku
Wrocław Główny – Leszno prze-
jechała próbna lokomotywa paro-
wa. Uroczyste otwarcie linii na-
stąpiło miesiąc później, 29 paź-
dziernika tegoż roku. Równocześ-
nie z linią kolejową, która do 1886
r. była linią jednotorową, wybu-
dowano stacje kolejowe, m.in. 
w Mosinie. Budynek mosińskiego
dworca kolejowego pochodzi 
z końca XIX w. Prezentowana fotografia wykonana została w roku 1910. 

W latach 70. XX wieku nastąpiła elektryfikacja linii Poznań – Wrocław. Na odcinku przebiegającym przez Mosinę nastąpiło
to już w roku 1969. 

W okresie zaboru pruskiego, zanim powstała linia kolejowa Wrocław – Poznań, Mosina była miasteczkiem o charakterze rol-
niczym, z jedynym tylko dużym zakładem przemysłowym – cegielnią Perkiewicza z końca XIX wieku. Dopiero wybudowanie
tej linii kolejowej  umożliwiło tu rozwój przemysłu i handlu w naszym mieście.  

Budynek dworca kolejowego w Mosinie został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Oprac. JN

�� Dworzec kolejowy
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GGrraaffiikkaa  ww  GGaalleerriiii  

Do 4 marca w Galerii Miejskiej w Mosinie
obejrzeć można wystawę grafiki Macieja
Guźniczaka. 
Maciej Guźniczak od 2000 roku nauczyciel
akademicki Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Doktorat w Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 200�
roku. Adiunkt, kierownik Pracowni Grafiki
Warsztatowej Wydziału Pedagogiczno-Arty-
stycznego UAM w Kaliszu. Autor 1�
wystaw indywidualnych. 

W Salonie Poetyckim 

Galeria Miejska w Mosinie zaprasza do Salonu
Poetyckiego z udziałem 

MMiicchhaałłaa  GGrruuddzziińńsskkiieeggoo  ––  aakkttoorraa  TTeeaattrruu  NNoowweeggoo  ww
PPoozznnaanniiuu..  

1� lutego, godz. 17.00, Galeria Miejska  w Mosi-
nie, ul. Niezłomnych 1.

(fot. Bartłomiej Jan Sowa)  

XIV Turniej Formacji Tanecznych 
Mosina 2017

XXIIVV  TTuurrnniieejj  FFoorrmmaaccjjii  TTaanneecczznnyycchh  --  ��  kkwwiieettnniiaa,,  hhaallaa  ssppoorr--
ttoowwaa  OOśśrrooddkkaa  SSppoorrttuu  ii  RReekkrreeaaccjjii  ww  MMoossiinniiee..

Zgłoszenia do 2 kwietnia 2017 r. – przesyłać na adres e-
mail: estera.wekwert@mosina.pl z potwierdzeniem dostar-
czenia. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Limit zespołów na turniej wynosi 100 zespołów
+ 5 w gestii organizatora. 
Szczegóły i regulamin na www.osirmosina.pl. 

XI Targi Edukacji i Pracy w Mosinie

1 marca 2017r.  godz. 10.00 - 1�.00, sala reprezentacyjna
Mosińskiego Ośrodka Kultury. 
Organizator – Gminne Centru Informacji – przygotował wraz
z wystawcami prezentacje zawodów na scenie i stoiskach,
dzięki czemu młodzież trzecich klas szkół gimnazjalnych bę-
dzie miała okazję uczestniczenia w pokazach na żywo. Targi
to okazja do:
• kontaktu z przedstawicielami instytucji rynku pracy, po-
średnikami i doradcami zawodowymi,
• uzyskania informacji w punktach konsultacyjnych na
temat zakładania działalności gospodarczej, sposobów po-
zyskania dofinansowania na ten cel, form opodatkowania i
marketingu w firmie oraz wypełnienia wniosku do CEIDG, 
• udziału w panelach tematycznych dla młodzieży.
Gościem Targów będą przedstawiciele Klubu Sportowego
Shootboxer z Mosiny, którzy opowiedzą o tym, czy pasja
może przerodzić się w wykonywany zawód. 
Konkursy, pokazy zawodów na scenie, prezentacje na stois-
kach, doradztwo i wiele innych atrakcji – to wszystko czeka
na uczestników Targów. 
Szczegółowe informacje: Gminne Centrum Informacji w
Mosinie, tel. �1 �192-74�, www.gci.mosina.pl

ZZbblliiżżeenniiaa  22001177

Zapraszamy na wieczór teatralny z
udziałem grup teatralnych. W programie
spektakl „Janko Muzykant”. 
24 lutego, godz. 1�.00, sala reprezenta-
cyjna Mosińskiego Ośrodka Kultury. 

WWaarrsszzttaattyy  ssaammoooobbrroonnyy
DDllaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  GGmmiinnyy  MMoossiinnaa
� marca – tylko dla kobiet
5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, � września,
4 października – dla kobiet i dla mężczyzn.
Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani in-
struktorzy z Klubu Sportowego Shootboxer.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie GCI
w Mosinie, ul. Dworcowa � w godz. 1�.00
– 19.00. 

NNoowwaa  ssiiłłoowwnniiaa  ww  hhaallii  OOSSiiRR  ww  MMoossiinniiee

Zapraszamy na nową siłownię do Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mosinie. Karnety już
od 45 zł/m-ca! Siłownia została dopo-
sażona w sprzęt firmy HES Oraz Kettler.
Życzymy miłego użytkowania!

OOSSPP  RRaaddzzeewwiiccee  zzaapprraasszzaa  nnaa
wwyycciieecczzkkęę

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach
serdecznie  zaprasza na dwudniowa wy-
cieczkę. W ofercie zwiedzanie:  Góry Sowie,
Skalne Miasto oraz wiele innych atrakcji.
Wyjazd zaplanowany jest na 27, 2� maja. 
Szczegóły nr telefonu 505 91� �11. 

BBeezzppłłaattnnee  ddyyżżuurryy  ddoorraaddccóóww

• Doradca podatkowy: 1� luty, 1� marca, 5
kwietnia, 17 maja, 1� czerwca, godz.
12.00-15.00.
• Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
(tylko dla zarejestrowanych z umówioną wi-
zytą): 4 kwiecień, � czerwca.
• Dyżur eksperta ZUS: �0 marca, 1
czerwca, w godz. 11.00-14.00.
• PIT za 201�, spotkanie z pracownikami I
urzędu Skarbowego w Poznaniu: � marca,
w godz. 10.00-17.00, � kwietnia, w godz.
9.00-14.00.
• Porady prawne: pon.: 1�.00 - 17.00, wt.,
czw.: 9.00 - 1�.00, śr., pt.: 11.�0 - 15.�0. 
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INFORMATOR TELEFONICZNY �1

www.mosina.pl INFORMATOR MOSIŃSKI   

ALARMOWE

Numer ratunkowy 112
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowe 994

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” tel. 22 668 70 00 
pogotowie@niebieskalinia.pl
Straż Miejska w Mosinie tel. 61 819 7 8 55,
501 467 312, 501 467 311 ul. Krotowskiego 16,
Mosina  straz.miejska@mosina.pl
Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 13a, Mosina

tel. 61 841 48 30
tel. całodobowy kom. 500 107 120 

APTEKI NA TERENIE
GMINY MOSINA

– na podstawie uchwały nr XXIV/337/V/2016
Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na terenie powiatu poznańskiego.

Apteki w Gminie Mosina
Apteka Targowa ul. Farbiarska 28, 

tel. 61 898 10 56
Apteka „Eskulap” ul. Strażacka 1, Pecna, 

tel. 61 819 29 67
Apteka „Szałwia” ul. Głowna 2, Krosno, 

tel. 61 830 34 37
Apteka „Natura” pl. 20 Października 25, Mosina

tel. 61 813 63 71
Apteka „Stara” pl. 20 Października 3
Mosina tel. 61 813 23 40
Apteka „Macierzanka” ul. Mostowa 10, Ro-
galinek tel. 61 893 85 21
Apteka „Niezapominajka” ul. Dworcowa 2,
Mosina tel. 61 813 60 44
Apteka „POFARMA” ul. Śremska 1, Mosina 

tel. 61 813 74 12
Apteka „Przy Krzyżu” ul. Poznańska 5a, Da-
szewice tel. 61 893 97 11
Apteka „Quercus” ul. Kórnicka 8c, Świątniki,

tel. 730 700 230
Apteka „Parkowa” ul. Krotowskiego 16a/55,
Mosina tel. 61 225 19 96
Apteka Mosińskie Centrum Zdrowia, ul.
Farbiarska 30, Mosina tel. 511 935 579

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK
W POZNANIU:
źródło: www.poznan.pl
Apteka „Centrala” ul. 23 lutego 18

tel. 61 8522 625
Centrum Leków św. Marcina
ul. św. Marcin 61, tel. 61 8551570 
Apteka Pamiątkowa os. Czecha 79
(wieżowiec), Poznań tel. 61 8333690
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4

tel. 618525 244
Apteka Wielkopolska
al. Solidarności 36, Poznań

tel. 61 657 70 02

Centrum Informacji Medycznej
Tel-Med dla Wielkopolski

tel. 94 94, 61 853 53 52
(informacja o przychodniach i szpitalach,
dyżurach, POZ, aptekach, sklepach medycz-
nych, zakładach optycznych, prywatnych ga-
binetach lekarskich, placówkach i firmach
medycznych).

PRZYCHODNIE DZIAŁAJĄCE 
NA TERENIE GMINY MOSINA 
– NFZ / SZPITALE

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Babkach

tel. 61 893 99 88
Przychodnia Lekarska Medica, Pecna, 

tel. 61 282 16 95
NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Pecmed, Pecna, tel. 61 813 78 26
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Babkach, tel. 61 642 50 92
Przychodnia Zdrowia Vis Medica Sp. z o.o.
Mosina, tel. 61 813 24 11
Poradnia Lekarza Rodzinnego Medicom-
plex: Mosina, Krosno tel. 61 8192 272
Przychodnie Medyczne Andrzej Turajski,
Mosina tel. 662 942 487
Szpital w Ludwikowie

tel. 61 8132 831
Szpital w Puszczykowie
ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo

tel. 61 8984 000

JEDNOSTKI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
ul. Dworcowa 4, Mosina,
ops.mosina@alfa.cop.pl

tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
zasiłki rodzinne:

tel. 061 8 981 313
Posterunek Energetyczny Mosina, 

tel. 61 8 132 742
Aquanet – Wydział Produkcji Wody w Mo-
sinie tel. 61 8 132 171, 61 8197 790
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

tel. 61 8132 337, 61 8132 321 w. 4
kom. 697888 420

e-mail: pukmosina@gmail.com
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

tel. 61 8 132 337, 61 8 192 456
Biuro Strefy Płatnego Parkowania - ZUK sp.
z o.o. w Mosinie, ul. Sowinieckiej 6G, od pn.
do pt. w godz. 9.00 – 18.00, w sb. w godz. 9.00
– 14.00, tel. 697 888 435.

Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt:
Kierownik Referatu Gotowości Cywilnej,
Spraw Wojskowych i Obronnych UM w Mo-
sinie

tel. 722 323 208,
608 406 013 (całodobowe)

Straż Miejska w Mosinie
tel. 618 197 855, 501 467 312

(całodobowy)
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa UM w Mosinie

tel. 618 109 545, 618 109 546,

618 109 547
Komisariat Policji w Mosinie

tel. 500 107 120
Urząd Miejski w Mosinie

tel. 61 8109 500
pl. 20 Października 1, Mosina, 
um@mosina.pl
godz. otwarcia:
poniedziałek 9.00–17.00
wtorek-piątek 7.00–15.00
www.mosina.pl

Biuro Rady Miejskiej w Mosinie
tel. 61 8109 541

rada.miejska@mosina.wokiss.pl

Gminne Centrum Informacji
tel. 61 819 27 46 

ul. Dworcowa 3, Mosina
gci@mosina.pl
Mosiński Ośrodek Kultury

tel. 618132 909
ul. Dworcowa 4, Mosina
mokultura@op.pl
Galeria Miejska

tel. 61 8 191 591
Izba Muzealna
ul. Niezłomnych 1
galeriamosina@kultura.gmina.pl,
Mosińska Biblioteka Publiczna

tel. 61 8 192 686, 509 811 085
ul. Dworcowa 4, Mosina
bpmosina@powiat.poznan.pl,
Ośrodek Sportu i Rekreacji

tel. 61 8 132 903
ul. Szkolna 1, Mosina
osir@mosina.wokiss.pl
www.osirmosina.pl,
Mosińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o.

tel. 61 8 192 080
ul. Strzelecka 1a, Mosina
tbs@mosina.pl
www.tbs.mosina.pl
Dworzec PKP w Mosinie

tel. 61 6339 64 11
ul. Kolejowa 26, Mosina
TAXI Mosina, 

tel. 61 8 132 912

STAROSTWO POWIATOWE
W POZNANIU

tel. 61 8410-500
ul. Jackowskiego 18, Poznań
starostwo@powiat.poznan.pl

Wydział Komunikacji i Transportu 
informacja telefoniczna:

61 8410 747, 8410 748
Filie wydziału na terenie powiatu:
Murowana Goślina, ul. Poznańska18, 

tel. 61 812 23 52
Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

tel. 61 897 71 71
Stęszew, ul. Poznańska 20

tel. 61 813 00 77
Swarzędz, ul. Poznańska 25

tel. 61 651 12 65, 651 12 68
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, 

tel. 61 895 92 41



Orkiestra zagrała w Mosinie


