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Rok 2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości – tak zdecydował
uchwałą Sejm RP. To także rok, w którym przy-
pada 100. rocznica wybuchu zwycięskiego po-
wstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Te dwa
ważne jubileusze zbiegają się z naszą lokalną,
historyczną rocznicą 170-leciem Rzeczypospo-
litej Mosińskiej. 

3 maja 1848 r. w Mosinie doszło do wy-
stąpień, w których trakcie na wezwanie mieskańców
przybył Jakub Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim
powstańczym oddziałem. Tutaj, w obecności zgromadzonych mieszkańców pro-
klamował on Rzeczypospolitą Mosińską, a Mosinę ogłosił tymczasową stolicą
polskiego państwa. Nowym burmistrzem miasta został Wojciech Rost, które-
mu nominację wręczył osobiście „pan naczelnik” Krotowski. 

Rzeczypospolita Mosińska przetrwała krótko – tylko 5 dni licząc do przegranej
przez powstańców bitwy pod Rogalinem 8 maja lub 6 dni do ostatecznej po-
tyczki pod Trzebawiem 9 maja, po której to powstańcze siły zbrojne złożyły
broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny. Jednak w histo-
rycznej pamięci i w sercach mieszkańców Ziemi Mosińskiej, ten dziejowy epi-
zod przetrwał do dzisiaj i jest powodem ich wielkiej dumy z Małej Ojczyzny.
Na pamiątkę wydarzeń z 1848 r. Rada Miejska w Mosinie ustanowiła Medal
Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe lokalne wyróżnienie mosińscy raj-
cy co roku przyznają zasłużonym mieszkańcom za umiłowanie, utożsamianie
i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Pierwszym laureatem Medalu został Jakub
Krauthofer-Krotowski, bohater Wiosny Ludów.  

Wydarzenia z czasów Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej wpisują się w na-
rodowy nurt niepodległościowy polskich dziejów, który ostateczne przed 100
laty doprowadził do odrodzenia państwa polskiego. Chcemy godnie uczcić tę
naszą lokalną rocznicę, zapraszając do udziału w jej obchodach wszystkich miesz-
kańców Gminy Mosina. Na grudniowej sesji Rada Miejska w Mosinie ustanowiła
rok 2018 Rokiem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Planujemy szereg wydarzeń przy-
pominających majową proklamację z 1848 roku. Zachęcamy także samych miesz-
kańców, organizacje, stowarzyszenia, osiedla i sołectwa do włączenia się w na-
sze wspólne obchody poprzez własne inicjatywy podnoszące atrakcyjność wy-
darzeń roku 2018 – Roku Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

2018 – Rok Rzeczypospolitej
Mosińskiej

Urząd Miejski w Mosinie
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
www.mosina.pl, e-mail:um@mosina.pl

61 8109-500, fax: 61 8109-558
Godziny pracy: poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 17:00

od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

straż Miejska:     61 8 197 85, 501 467 312
zarządzanie kryzysowe:      608 406 012

Policja:      997 
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Przedstawiamy 
zestawienie 
projektów, na które 
w roku 2017 
podpisano umowy 
o dofinansowania.

Umowy 
na prawie 
20 milionów
dofinansowania

Miniony, 2017 rok był
wyjątkowo udany dla 
samorządu mosińskiego. 
Podpisaliśmy rekordową
ilość umów na dofinanso-
wanie – łącznie na prawie
20 mln zł. Realizacja 
projektów w wielu 
wymiarach ułatwi bądź 
uatrakcyjni funkcjonowanie
mieszkańców. Rozbudu-
jemy, już rozbudowaliśmy
szkołę w Krosinku, termo-
modernizujemy „jedynkę”,
modernizujemy świetlice,
budujemy parkingi przy
dworcach kolejowy, dbamy
o przyrodę i turystykę.

Dalej będziemy pracowali
nad kolejnymi projektami,
aby powtórzyć sukces roku
2017. Choć przyznam, 
poprzeczkę ustawiliśmy
sobie bardzo wysoko.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza 

Gminy Mosina

Wnioski o dofinansowanie pozytywnie ocenione / w realizacji w 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie złożone w 2017 r.  – w trakcie oceny oraz listy rezerwowe

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w roku 2017 i 2018 r.
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29 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Mosinie przyjęła
budżet Gminy Mosina na 2018 rok, uchwalony
Uchwałą Nr LXI/722/17. 

Za przyjęciem uchwały budżetowej 
w głosowaniu jawnym opowiedziało się 17 rad-
nych, przeciw głosowało 2 radnych, od głosu
wstrzymało się 2 radnych. W głosowaniu
wzięli udział wszyscy radni, przy pełnej frek-
wencji Rady. Imienne wyniki głosowania przed-
stawiono na stronie eSesja Rady Miejskiej w Mo-
sinie  www.mosina.esesja.pl w zakładce: Rad-
ni – Sesja/Sesja nr LXI w dniu 29 grudnia
2017/Budżet Gminy Mosina na rok 2018
(uchwała).

dochody zaplanowane w projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok, przed zgłoszeniem
autopoprawek przez Burmistrza i przyjęciem
ich przez radę Miejską,  zostały ustalone w
kwocie 142 419 450,08 zł, w tym:

�- dochody bieżące zaplanowano na kwotę 123
900 095,50 zł, stanowiące 87% dochodów

ogółem,
�- dochody majątkowe zaplanowano na kwo-

tę 18 519 354,58 zł, co stanowi 13% dochodów
ogółem.

wydatki budżetu zaplanowane w uchwale
budżetowej na 2018 r., przed zgłoszeniem  au-
topoprawek przez Burmistrza i przyjęciem ich
przez radę Miejską, zostały ustalone 
w kwocie 147 643 152,03 zł, w tym:

�- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 112
010 438,20 zł, co stanowi 75,87% wydatków
ogółem,

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwo-
tę 35 632 713,87 zł, co stanowi 24,13% wy-
datków ogółem.

Jak można zauważyć, wydatki bieżące są
niższe od dochodów bieżących o kwotę 11 889
657,30 zł.  

Po zgłoszeniu autopoprawek przez Bur-
mistrza Gminy, przyjętych przez radę Miejską
w Mosinie poprzez uchwalenie uchwały

budżetowej na 2018 rok, dochody budżetu
stanowią kwotę 144 300 283,42 zł, w tym:

�- dochody bieżące zaplanowano na kwotę 124
069 896,11 zł, stanowiące 85,98% dochodów
ogółem,

�- dochody majątkowe zaplanowano na kwo-
tę 20 230 387,31 zł, co stanowi 14,02% do-
chodów ogółem.

Po zgłoszeniu autopoprawek przez Bur-
mistrza Gminy, przyjętych przez radę Miejską
w Mosinie poprzez uchwalenie uchwały
budżetowej na 2018 rok, wydatki budżetu sta-
nowią kwotę 149 523 985,37 zł, w tym:

�- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 112
116 931,68 zł, co stanowi 74,98 % wydatków
ogółem,

�- wydatki majątkowe zaplanowano na kwo-
tę 37 407 053,69 zł, co stanowi 25,02 % wy-
datków ogółem.

Jak można zauważyć, wydatki bieżące są niższe
od dochodów bieżących o kwotę 11 952
964,43 zł.  

Na rok 2018 zaplanowano przychody Budżetu
w wysokości 10 000 000,00 zł ze sprzedaży tzw.
innych papierów wartościowych. 

zaplanowano rozchody w 2018 roku na
łączną kwotę 4 776 298,05 zł, w tym:

1. Wykup obligacji komunalnych w łącznej
kwocie 4 000 000,00 zł, sprzedanych na ryn-
ku krajowym w latach:

- 2013 – kwota 2 000 000,00 zł,
- 2014 – kwota 1 500 000,00 zł,
- 2015 – kwota 500 000,00 zł.
2. Spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej

kwocie 776 298,05:
- 24 840,00 zł – budowa kanalizacji sanitar-

nej w ul. Fredry w Mosinie,
- 210 889,40 zł – termomodernizacja Zespołu

Szkół nr 2 w Mosinie,
- 264 184,06 zł – budowa kanalizacji de-

szczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej,
Dębowej  i Ogrodowej w Mosinie,

- 83 692,31 – modernizacja źródeł ciepła
i instalacji c.o. w budynkach oświatowych
Gminy Mosina

- 138 461,52 zł – budowa kanalizacji de-
szczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II,  

- 54 230,76 zł – budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Krótkiej w Mosinie.

Planowany w wysokości 5 223 701,95 zł, de-
ficyt budżetu Gminy w 2018 roku sfinanso-
wany zostanie przychodami z tytułu emisji ob-
ligacji komunalnych.

Budżet na 2018 rok

DOCHODY
Treść Kwota w złotych Udział proc. w dochodach

Rolnictwo i łowiectwo 4 600 000,00 3,188
Leśnictwo 6 000,00 0,004
Transport i łaczność 2 141 085,77 1,484
Gospodarka mieszkaniowa 11 467 651,15 7,947
Działalność usługowa 919 947,22 0,638
Administracja publiczna 205 416,00 0,142
Urzędy naczelnych organów 6 083,00 0,004
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 0,010
Dochody od osób prawnych i fizycznych 64 514 393,00 44,708
Różne rozliczenia 22 441 781,00 15,554
Oświata i wychowanie 791 655,85 0,549
Pomoc społeczna 819 271,00 0,568
Rodzina 28 854 644,00 19,996
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 222 931,43 3,619
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 214 424,00 0,149
Kultura fizyczna 2 080 000,00 1,441
SUMA 144 300 283,42 100,00

INFORMATOR MOSIŃSKI    
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina 
– ważniejsze działania 
i decyzje 
28 listopada 
/ 29 grudnia 2017

FINANSE 
• przygotowanie projektów uchwał:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2017 r., w sprawie zmiany WPF na
lata 2017 – 2022,

• zmieniono Budżet Gminy Mosina
zarządzeniami Burmistrza Nr
00501.162.2017 z dnia 12 grudnia
2017 i Nr 00501.168.2017 z dnia 27
grudnia 2017 r.; Ponadto zarządze-
niem Burmistrza Gminy Mosina Nr
00501.172.2017 z dnia 29 grudnia
2017 r.; zmieniono WPF na lata 2017
– 2022 w zakresie roku 2017, odpo-
wiednio do zmian wynikających z za-
rządzenia w sprawie zmiany budżetu na
2017 r.,

• sporządzono i przekazano do RIO
sprawozdanie z wykonania budżetu na
30.11.2017 r. 

KRONIKA INWESTYCJI
inwestycje drogowe
• zakończono: budowę w ul. Dębowej

w Czapurach - kontynuacja budowy
chodnika, wykonanie wyniesionego
przejścia dla pieszych w Mieczewie,

• w trakcie realizacji: budowa ul. Cho-
pina w Mosinie, na odcinku od ul.
Czarnokurz do ul. Leśnej, budowa dro-
gi do cmentarza w Krośnie przy ul. Pia-
skowej,

• przygotowania do przekazania placu
budowy: budowa chodnika w ciągu ul.
Poznańskiej w Czapurach – etap I,

• zawarto umowę: na opracowanie
koncepcji programowo-przestrzennej
odwodnienia  dróg dla m. Drużyna i No-
winki.

oświetlenie
• uzyskano pozwolenie na budowę oś-

wietlenia drogowego: w ul. Sosnowej 
w Wiórku, w ul. Leśnej w Sasinowie, 
w ul. Nad Stawem w Dymaczewie Starym.

dochody i wydatki przedstawione zostały
na wykresach.

W porównaniu z projektem budżetu Gminy
Mosina na 2017, dochody zatwierdzonego
budżetu na rok 2018 są wyższe o 19 910 291,95
zł, natomiast wydatki budżetu na rok 2018
wyższe są od planowanych w budżecie na 2017
rok o kwotę 18 813 945,82 zł.

W budżecie zatwierdzonym przez Radę
Miejską na 2018 rok, największą kwotę do-
chodów, bo aż 64 514 393,00 zł stanowią do-
chody od osób prawnych i od osób fizycznych,
co stanowi 44,71 % dochodów budżetu (w
roku 2017 była to kwota 58 474 847,00 zł).
Drugą pozycję w dochodach budżetu na 2018
rok stanowi Rodzina. Jest to kwota 28 854
644,00 zł, stanowiąca 20  dochodów budżetu.
Pozycja trzecia dochodów to Różne rozliczenia
w kwocie 22 441 781,00 zł, stanowiące 15,55
% dochodów budżetu. 

Po stronie wydatków najwyższą kwotę sta-
nowi Oświata i wychowanie z kwotą 43 255
656,99 zł, stanowiące 28,93% wydatków

budżetu Gminy na rok 2018. Pozycja druga w
proponowanych wydatkach to Rodzina z
kwotą 29 476 009,00 zł, co stanowi 19,71%
wydatków ogółem. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska stanowią trzecią pod
względem wysokości wydatków pozycję w
budżecie z kwotą 13 472 252,92 zł tj. 9,01%.

Zdaję sobie sprawę, że dla większości miesz-
kańców Gminy Mosina, najistotniejsza jest ta
część budżetu gminy, która zabezpiecza potrzeby
inwestycyjne. O planowanych wydatkach w
tym zakresie mówi załącznik nr 7 do budżetu
Gminy dotyczący wydatków majątkowych
budżetu. Kwota, jaką przyjęto w tym załączni-
ku  37 407 053,69 zł. 

W kolejnym numerze “Informatora Mosiń-
skiego” omówimy trwające oraz planowane in-
westycje, zarówno te duże związane z rozbu-
dową szkół, budową hali sportowo- rekrea-
cyjnej czy kompleksowej modernizacji ener-
getycznej budynków użyteczności publicznej,
projektowania i budowy ulic i części ich in-
frastruktury itd. Jerzy Ryś

Burmistrz Gminy Mosina

WYDATKI
Treść Kwota w złotych Udział proc. w wydatkach
Rolnictwo i łowiectwo 5 111 783,20 3,419
Transport i łączność 13 969 936,69 9,343
Turystyka 150 290,00 0,101
Gospodarka mieszkaniowa 8 410 195,72 5,625
Działalność usługowa 1 547 044,05 1,035
Administracja publiczna 11 022 489,03 7,372
Urzędy naczelnych organów 6 083,00 0,004
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2 020 500,94 1,35
Obsługa długu publicznego 790 250,00 0,531
Różne rozliczenia 1 013 200,14 0,678
Oświata i wychowanie 43 255 656,99 28,929
Ochrona zdrowia 525 000,00 0,351
Pomoc społeczna 3 251 982,00 2,175
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206 700,00 0,138
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 954 603,00 1,307
Rodzina 29 476 009,00 19,713
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 472 252,92 9,011
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 809 804,01 2,548
Kultura fizyczna 9 530 204,68 6,374
SUMA 149 523 985,37 100,00
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inwestycje kubaturowe
• zakończonie I etapu rozbudowy

Szkoły Podstawowej w Krosinku – bu-
dynek dydaktyczny, 

• zakończonie I etapu termomoderni-
zacji świetlicy wiejskiej w Krosinku,    

• wykonanie drewnianego pomiesz-
czenia do przechowywania urządzeń
dla Sołectwa Daszewice,

• zakończenie rozbudowy przedszko-
la w Wiórku z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie.

kanalizacje i wodociągi
• ponowna aktualizacja Wieloletniego

planu Aquanetu, 
• podpisanie umowy na aktualizację

kosztorysu dla kanalizacji deszczowej w
Daszewicach ul. Leśna i Poznańska z od-
tworzeniem,

• podpisanie umowy na projekt
przyłącza sanitarnego do działki gmin-
nej w Rogalinku,

• podpisanie aneksu do umowy na
ścieżkę rowerową w części gminnej ul.
Poznańskiej w Daszewicach dotyczący
kolizji z oświetleniem,

• uzgadnianie  z Aquanet-em zapisów
w umowie dla potrzeb magistrali wodo-
ciągowej  Krosinko- Borkowice,

• uzgodnienia wstępne pomiędzy ZDP,
Aquanet-em i Gminą Mosina budowy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Leś-
na Daszewice z odtworzeniem na-
wierzchni,

• przekazanie do ZDP aktualizacji
kosztorysu kanalizacji deszczowej z od-
tworzeniem nawierzchni  dla ul. Leśnej
w Daszewicach,

• przekazanie do Aquanet-u doku-
mentacji projektowej kanalizacji sani-
tarnej Daszewice ul. Leśna z pozwole-
niem na budowę w celu przepisania na
Aquanet, 

• uzyskanie pozwolenia na budowę dla
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej dla Krosinka etap II.

Biuro zamówień publicznych
• przygotowano przetarg: na budowę

ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej –
teren wokół tzw. Glinianek w Mosinie, 

• zawarto umowę: na dostawę mebli
do nowo wybudowanej Szkoły Podsta-
wowej w Krosinku, dostawę i wdrożenie
systemu do backup’u na potrzeby Urzę-
du Miejskiego w Mosinie, 

• ocena ofert (zadanie 1-2) i zawarcie
umowy (zadanie 3) - wykonanie doku-
mentacji projektowej budowlano-wy-
konawczej budowy ul. Żeromskiego

29 grudnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poz-
naniu, została podpisana umowa na
dofinansowanie projektu: „Niskoe-
misyjne przedsięwzięcia w zakresie
transportu miejskiego na terenie
Gminy Mosina – etap I”. W imieniu
Gminy Mosina, swój podpis pod
umową złożyli Burmistrz Jerzy Ryś
i Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak. Wysokość dofinansowania do tej inwestycji wy-
nosi prawie 7 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany w oparciu o porozumienie o partnerstwie
zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim. W ramach inwestycji, Gmina
Mosina będzie realizowała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Ko-
lejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku
kolejowym Iłowiec w Pecnej. W ramach węzłów będą budowane m.in. parkingi dla sa-
mochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg manewrowych,
chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej architektury (w tym
siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie zostanie dodatkowo wybudowana zatoka
autobusowa.

Powiat Poznański będzie odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu
dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi – droga
dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska
oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu
(od strony Bieczyn) – Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa do węzła prze-
siadkowego przy przystanku kolejowym Iłowiec.

Całkowity koszt inwestycji to 8 173 371,66 zł, z czego zakładane dofinansowanie z UE
to 6 947 365,9 zł. Wkład Gminy Mosina wyniesie 553 858,45 zł, a Powiatu Poznańskiego
672 147,3 zł.

„Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020”.  �

Węzły przesiadkowe – umowa podpisana

Informujemy, że do 10 marca br. zostały zmienione rozkłady jazdy gminnych linii
komunikacyjnych nr 691 i nr 692.

Powodem są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów w związku z modernizacją li-
nii kolejowej E59 Poznań – Wrocław na odcinku Luboń – Łęczyca – Puszczykowo –
Mosina. Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina Mosina nie ma
wpływu. Jednak starając się zachować płynność jazdy pasażerów podróżujących 
w godzinach porannych w kierunku do Poznania i w godzinach popołudniowych
z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane i do-
stosowywane do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów.

Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyjnych są dostępne na stronie
Zakładu Usług Komunalnych. �

Zmiana rozkładu jazdy linii 691 i 692

Informujemy, że na wniosek mieszkańców osiedla Nowe Krosno,  zastępcza
bezpłatna linia komunikacyjna będzie funkcjonować do czasu utworzenia i zorga-
nizowania przez Gminę Mosina nowej linii komunikacyjnej obejmującej swoim za-
sięgiem wskazane osiedle. Przewidywany termin uruchomienia nowej linii to koniec
lutego 2018 r. �

Zastępcza bezpłatna linia komunikacyjna 
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i Chodkiewicza w Mosinie oraz ul. Spo-
kojnej w Czapurach, 

• badanie ofert: modernizacja świetlic
wiejskich w Borkowicach, Daszewicach
i Mieczewie; wykonanie dokumentacji
projektowej budowlano-wykonawczej
budowy ul. Jabłkowej, Łąkowej i Grusz-
kowej wraz z odwodnieniem w Mosinie,

• wszczęcie postępowania: odbiera-
nie, zbieranie i transport odpadów ko-
munalnych, zmieszanych oraz selek-
tywnie zebranych, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów ulegających
biodegradacji (odpadów zielonych i bio-
odpadów), powstałych na nierucho-
mościach zamieszkałych na terenie gmi-
ny Mosina.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

•  przygotowanie zgody na projekto-
wanie magistrali wodociągowej Sasino-
wo – Kórnik na odcinku na jakim prze-
biega ona przez wewnętrzne drogi gmin-
ne,

•  przetarg na dzierżawę gruntów rol-
nych w Dymaczewie Nowym i Rogalin-
ku,

•  rozstrzygnięcie zapytania ofertowe-
go na dodatkowe świadczenie usług
geodezyjnych na potrzeby Gminy Mo-
sina – na wykonanie mapy do celów pro-
jektowych i podpisanie umowy z geo-
detą.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne i użyt-

kowe: trwa wykonanie oświetlenia ewa-
kuacyjnego w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, zadań z budżetu oby-
watelskiego 2017 r. oraz funduszy sołec-
kich; w Urzędzie Miejskim wykonano in-
wentaryzację pomieszczeń starej części
budynku wraz z przygotowaniem pro-
jektu wymiany stolarki okiennej, za-
kończono remontu łazienki i pomiesz-
czenia socjalnego, remont pomieszczeń
i wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego;
trwa realizacja budowy kontenera ra-
towniczego przy OSP Radzewice, zaku-
pu stołów do  świetlicy wiejskiej 
w Mieczewie; zakończono 2 etap re-
montu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej
w Świątnikach,

• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
dróg, wykonywanie zadań z budżetu
obywatelskiego oraz funduszy sołeckich
– wykonanie peronu przystankowego 
w Nowinkach przy ul. Powstańców

Kiedy zostanie utwardzona ul. Kasprowicza?

Trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę kompleksowo 6 ulic
położonych pomiędzy ul. Leszczyńską a Torową (Kasztanowa, Długa, Akacjowa,
Jodłowa, Jaworowa, Kasprowicza), które dotąd nie miały jeszcze wykonanego pro-
jektu. W tej sprawie Starostwo Powiatowe w Poznaniu nakazało Gminie Mosina uzys-
kać zgodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa na odstępstwo od warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, w zakresie szerokości pasa dro-
gowego. Gmina Mosina wystąpiła do Ministra z wnioskiem o taką zgodę i czeka na
odpowiedź. Budowa ulicy Kasprowicza znajduje się w projekcie budżetu Gminy Mo-
sina na 2018 rok.

Czy planowana jest budowa ul. Jana Cybisa w Mosinie? W ubiegłym roku została wybu-
dowana prostopadła ul. Polna, pozostaje jedynie połączenie z ul. Lipową właśnie przez
drogę Jana Cybisa. 

Ulica Jana Cybisa nie znajduje się niestety w planach do budowy na ten rok. Jed-
nak ze względu na przytoczony przez mieszkańca argument, czyli kontynuację in-
westycji drogowych w tym rejonie w kierunku tworzenia ciągów komunikacyjnych,
a w tym przypadku połączenia ul. Lipowej z Polną, budowa ul. Jana Cybisa będzie
rozpatrywana w następnych latach.  

Czy po planowanej rozbudowie dróg 431 i 306 zwiększy się ruch TIR-ów przez nasze te-
reny?

W informacji udzielonej przez zastępcę Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich – inwestora rozbudowy tych dróg (431 i 306 t drogi wojewódzkie) –
panią Kingę Hedrych, podane zostały pomiary ruchu na objętych inwestycjami na
odcinkach według przeprowadzonego generalnego pomiaru ruchu na wielkopolskich
drogach wojewódzkich w roku 2015, a także prognozy wzrostu ruchu PKB w Polsce.
Z przedstawionych danych wynika, że ruch samochodów ciężarowych w stosunku do
roku 2015 na odcinkach przebiegających przez naszą Gminę, w roku 2015, a więc
po przeprowadzeniu inwestycji wzrośnie o blisko 25%. 

Trudno jednak stwierdzić, czy rzeczywiście jedynie taki będzie wzrost natężenia ru-
chu ciężarówek, ponieważ Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich dokonał po-
miarów – podstawy opracowanej prognozy – w roku 2015, kiedy na moście w Ro-
galinku obowiązywał zakaz ruchu samochodów ciężarowych powyżej 20 ton.  

Inwestycja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, uzyskała nie-
zbędną do jej przeprowadzenia Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Bur-
mistrza Gminy Mosina 15 listopada 2013 r., w poprzedniej kadencji. W decyzji tej
orzeczono „realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódz-
kiej nr 431 – od miejscowości Kórnik do skrzyżowania z drogą krajową nr 32  w wa-
riancie II” i stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko.  

Z wynikami generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego przez WZDW w roku
2015 można zapoznać się na stronie: wzdw.pl->Drogi->Pomiar ruchu

Mieszkańcy skarżą się na stan dróg gruntowych, szczególnie teraz, w okresie jesienno-zi-
mowym. 

Interwencje w tych sprawach wykonywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Do Urzędu Miejskiego w Mosinie zgłaszane są przez mieszkańców ulice, których prze-
jezdność jest utrudniona z powodu miejscowego pogorszenia stanu nawierzchni 
w tym okresie. Jak wyjaśnia Referat Mienia Komunalnego, wszystkie zgłoszone miejs-
ca są sprawdzane i po weryfikacji, powstałe zadolenia – zasypywane gruzobetonem.
W przypadkach wymagających większej interwencji, droga jest korytowana poprzez
ściągnięcie 20-centymetrowej warstwy i zasypywana gruzobetonem, następnie
uwałowana.

Przypominamy mieszkańcom, że wszelkie sytuacje wymagające interwencji mo-
sińskiego magistratu można zgłosić na specjalnie utworzoną pocztę: interwen-
cje@mosina.pl �

Joanna Nowaczyk

MIESZKAńCy PyTAJą
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Wlkp., realizacja utwardzenia ul. Krętej
w Czapurach, wykonanie chodnika na
mostku w Baranówku, 

• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania:
wydano 9 zezwoleń na zajęcie pasa dro-
gowego, 6 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy, warun-
ki techniczne dla przebiegu trasowego 6
urządzeń w pasie drogowym, uzgod-
niono 10 projektów tymczasowej orga-
nizacji ruchu i 4 projekty stałej organi-
zacji ruchu, 1 lokalizację zjazdu indy-
widualnego, prowadzenie spraw związa-
nych z modernizacją linii kolejowej E-59
realizowaną prze PKP PLK, prowadzenie
spraw związanych z KPOŚK,

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: zakończono naprawy ogrodze-
nia w Rogalinie, Dymaczewie Nowym
i Krajkowie, wiaty na placu zabaw 
w Krośnie, ul. Leśna; zakończono wy-
konanie przeniesienia placu zabaw 
w Borkowicach, rozbudowę placu zabaw
w Rogalinku, ul. Kościelna, wykonanie
części ogrodzenia boiska sportowego 
w Mosinie, ul. Jeziorna (budżet obywa-
telski), zlecono zakup i montaż koszy na
śmieci na Osiedlu nr 4 „Za Barwą”,

• oświetlenie uliczne będące własnoś-
cią Gminy Mosina: trwa realizacja wy-
miany słupa oświetleniowego w Mosinie,
ul. Gałczyńskiego oraz na drodze Roga-
lin – Świątniki. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie sporządza-

nia:
• 4 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, 

• MPZP Pecna: dla zachodnich 
i północnych terenów wsi, 

• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów
części wsi.

Projekty planów na etapie wyłożenia:
• MPZP Mosina: Śremska II – dla tere-

nów zabudowy techniczno-produkcyj-
nej i terenów zabudowy mieszkaniowej
z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie,
obejmujących obszar pomiędzy bocznica
kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań,
ul. Leśmiana i ul. Śremską wraz z ulicami
oraz torami kolejowymi. mieszkaniowej
z usługą - II wyłożenie, 

Przypominamy o terminach płatności po-
datku od środków transportowych.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne: I rata - 15 luty, II rata - 15 wrześ-
nia. Obowiązujący formularz - “Deklaracja na
podatek od środków transportowych”

DT-1 i DT-1/A na dany rok podatkowy wraz
z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem
poczty, bądź w Biurze Obsługi Interesanta.
Wzory wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie mosina.pl 
w zakładce Dla Mieszkańca. �

Podatek od środków transportu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Ś†P
Marii Magdaleny Olejniczak
emerytowanego Nauczyciela mosińskich szkół

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają
Burmistrz Gminy Mosina oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Ś†P
Wioletty Śliwki

Pedagoga szkolnego, Pracownika Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają
Burmistrz Gminy Mosina oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Ś†P
Jadwigi Przybysz

emerytowanego Nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1
w Mosinie

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają
Burmistrz Gminy Mosina oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie
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Projekty planów na etapie rozpatry-
wania uwag złożonych podczas
wyłożenia: 

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

• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna: prze-
znaczenie terenów dla inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów
ich zagospodarowania i zabudowy,

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

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

• 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
granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dy-
maczewo Nowe), wschodnią granicą
działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dyma-
czewo Nowe, południową granicą działki
o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe,
zachodnią granicą Jeziora Dymaczew-
skiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dy-
maczewo Nowe) i północnymi granica-
mi działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18 ob-
ręb Dymaczewo Nowe.

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

Projekty dokumentów planistycz-
nych na etapie opiniowania i uzgad-
niania:

• MPZP dla terenów części wsi Kro-
sinko i terenów części miasta Mosina,

• MPZP dla terenów części wsi Krosno
oraz terenów części wsi Drużyna,

• 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) 

W poniedziałek, 1
stycznia tego roku, ro-
dzina z Mosiny straciła
dom w wyniku pożaru.
Pani Olga jest cenioną
nauczycielką Szkoły Pod-
stawowej w Rogalinie,
wcześniej pracowała
również w szkole w Ro-
galinku. Ruszyła już

zbiórka najbardziej potrzebnych materiałów oraz odzieży i mebli. Na chwilę obecną
priorytetem są materiały budowlane. Konieczna jest wymiana całej instalacji elek-
trycznej, tynków, podłóg oraz najprawdopodobniej zamontowanie nowych okien.
Jeden z sąsiadów udostępnił swój garaż na miejsce zbiórki. 

Pomóżmy!
Bieżące informacje na temat potrzeb rodziny, zamieszczane są także na profilu gru-

py fb: POMOC POGORZELCOM Z MOSINy /CZARNOKURZ/

Numer rachunku bankowego, przeznaczonego do wpłat na rzecz osób poszkodowa-
nych w pożarze – P. Olga Kiepas–Graclik: 60 90480007 2007 0000 0215 0032 �

POMóŻMy POGORZELCOM!

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Mosiński TBS uprzejmie informuje, że termin przyjmowania wniosków o najem mieszka-
nia w obecnym etapie realizacji został przedłużony do dnia 12 lutego 2018 r. 

Mosińskie TBS Sp. z o.o. planuje budowę kolejnych 4 budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych w Krośnie przy ulicy Bocznej. Łącznie powstaną 64 mieszkania z prze-
znaczeniem na wynajem. Zaplanowano mieszkania dwu i trzypokojowe o po-
wierzchniach ok. 43, 48, 55 i 72 m2. 

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to marzec 2018 r., natomiast zakończe-
nie budowy zaplanowano na lipiec 2019 r. 

szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania mieszkania oraz in-
formacji technicznych dotyczących nowej inwestycji uzyskać można na stronie in-
ternetowej www.tbs.mosina.pl, telefonicznie (61 8192080) lub podczas wizyty 
w biurze Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa społecznego sp. z o.o.
mieszczącego się w Mosinie przy ul. strzeleckiej 1A. Biuro czynne jest w ponie-
działek od 9.00 do 17.00 a od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. �

Mosiński TBS wybuduje nowe mieszkania 
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z przeprawą mostową przez Kanał Mo-
siński,

• Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Mosina

Procedowanych jest obecnie 18 miej-
scowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina. Informacje
dotyczące wszystkich dokumentów pla-
nistycznych, obszaru objętego planami 
i etapu ich procedowania, można znaleźć
na BIP-ie -> Organy gminy->Burmistrz-
>Obwieszczenia planistyczne->Wykaz
dokumentów planistycznych w trakcie
sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• 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 zezwoleń na
usunięcie drzew i krzewów (22), w spra-
wie wydania decyzji czasowego odbioru
zwierząt, wyjaśniających w sprawie zmia-
ny stosunków wodnych, 

• prowadzenie kontroli nieruchomości
pod kątem sposobu gospodarowania nie-
czystościami ciekłymi oraz gospodaro-
wania odpadami komunalnymi stałymi,

• zakończenie procedury przygotowania
raportu z realizacji zadań w ramach Pro-
gramu Ochrony Środowiska za lata 2015-
2016,

• zlecenie, nadzór i odbiór wykonanych
projektów zagospodarowania terenów
zieleni miejskiej w ramach decyzji Staro-
sty Poznańskiego: ul. Krasickiego i ul. Jas-
na w Mosinie, 

• weryfikacja inwentaryzacji drzew
i krzewów na terenie Glinianek w Mosi-
nie, 

• przygotowanie zapytania ofertowego
na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew
i krzewów na terenie Parku Budzyń w Mo-
sinie,

• przygotowanie dokumentacji prze-
targowej na realizację inwestycji: Zagos-
podarowanie terenu rekreacyjnego po
północnej stronie Kanału Mosińskiego w
Mosinie w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”,

• konsultacje społeczne dot. „Zagos-
podarowania Parku Strzelnica” w Mosi-
nie,

• prace związane z usuwaniem oraz pie-

oferta dla osób bezrobotnych w wieku od 16 – 64 roku życia:
• kurs komputerowy, pracownik administracyjno-biurowy, opiekun osób star-szej, za-

leżnej i dzieci, kosmetyczny.
Oferta dla osób bezrobotnych, do 29 roku życia:
• dekarz – monter paneli fotowoltaicznych,
• zielone biura – pracownik administracyjno-biurowy,
• magazynier z obsługą wózka widłowego.
oferta dla osób pracujacych powyżej 25 roku życia: 
kursy przygotowujące do egzaminów CZELADNICZyCH I MISTRZOWSKICH 
w zawodach:
• wędliniarz, cukiernik, piekarz, dekarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, elek-tryk, murarz-

tynkarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Więcej informacji i zapisy: osobiście: ul Dworcowa 3, 62-050 Mosina, I piętro pokój 16,

nr tel.: 618 192 746, e-mail: gci@mosina.pl �

Oferty szkoleń w GCI

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na kolejne spotkanie dla przedsiębiorców, które odbędzie się
7 lutego 2018 roku, w godzinach od 17.00-19.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dwor-
cowej 4, sala reprezentacyjna. Będzie to drugie z cyklu spotkań, którego celem jest wymiana
poglądów, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk. 

na spotkaniu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
1) Jak przygotować firmę do RODO? Zmiany w przepisach o ochronie danych osobo-

wych. 
25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne Rozporządzenie Ogól-

ne o Ochronie Danych Osobowych. Co warto na ten temat wiedzieć, aby dobrze przy-
gotować firmę do wdrożenia nowych procedur i uniknąć kar - powie radca prawny z Fun-
dacji Wspierania Młodych i Starszych Pokoleń.

2) Podatek VAT  w 2018 roku - kluczowe zmiany dla przedsiębiorców. Ewidencjono-
wanie VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego wprowadzono od 1 stycznia br, ale
to nie jedyne zmiany. Czy są nowe zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kas re-
jestrujących, jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowa-
nia, jak dokonać zapłaty z zastosowaniem mecha-nizmu podzielonej płatności? -  te i inne
zagadnienia omówi doradca podatkowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych przedsiębior-ców. Wstęp
wolny. �

Spotkanie dla przedsiębiorców 

Mosina – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie.

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-
produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ul. Śremskiej 
w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 22 stycznia do 13
lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju
119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko zamieszczony zostanie również na stronie internetowej Gminy pod ad-
resem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia pla-
nistyczne > Plany miejscowe. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w Sali 110, o godzinie 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 28
lutego 2018 r. �

WyŁOŻENIE PLANU 
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lęgnacją drzew i krzewów na terenie gmi-
ny Mosina.

SPOTKANIA 
• udział w Posiedzeniu Rady Metropo-

lii Poznań m.in w sprawie postępu prac nad
uruchomieniem systemu Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej,

• z Rafałem Walczakiem, trenerem za-
wodników Sekcji Piłki Ręcznej, Wojsko-
wego Klubu Sportowego „Grunwald” 
w Poznaniu na temat projektu dedyko-
wanego dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych wspartego środka-
mi finansowymi powiatu poznańskiego, 

• z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
– analiza stanu gospodarki komunalnej 
w Gminie Mosina, ze szczególnym
uwzględnieniem prognozowanego bilan-
su ww. działalności za 2017 rok oraz pla-
nów na rok 2018,

• z Zastępcą Komendanta Miejskiego ds.
Logistycznych, Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu Rafałem Kociembą w spra-
wie analizy aktualnego stanu współpracy
oraz programu przebudowy systemu
łączności,

• z płk. dypl. pilotem Mirosławem Na-
wrockim, dowódcą Mobilnej Jednostki
Dowadzenia Operacjami Powietrznymi 
w Babkach - omówienie dotychczasowej
współpracy oraz możliwości włączenia się
społeczeństwa Gminy Mosina 
w społeczną akcję ufundowania sztandaru
dla MJDOP w Babkach,

• z przedstawicielami firmy Aquanet 
w sprawie wodociągu „magistrali bor-
kowickiej” oraz projektu budowy kana-
lizacji sanitarnej w Czapurach,

• udział w 12 Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” -  podjęcie uchwał finansowych, 

• z panem Jarosławem Pawlakiem,
Wiceprezesem Zarządu firmy ANTON
ROHR LOGISTyKA Sp z o.o. w sprawie
podsumowania współpracy pomiędzy
Gminą Mosina, planowanego kolejnego
etapu rozwoju dla zakładu w Mosinie, 

• z przedstawicielami Miasta Luboń –
Michałem Popławskim, zastępcą bur-
mistrza Miasta Luboń, Piotrem Kacz-
markiem, zastępcą wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne, Michałem Wieland, pre-
zesem zarządu PUK sp. z o.o. w Rokietnicy
– podjęto m.in. decyzję o złożeniu wspól-
nego wniosku o ujednolicenie stawek na
RIPOK.  �

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego

opracowała Joanna Nowaczyk.

Szanowni Rodzice.
Na przełomie lutego i marca rozpoczniemy rekrutację dzieci do przedszkoli i od-

działów przedszkolny (czyli kl. „0”) w szkołach podstawowych. Dużą zmianą 
w tym roku będzie sposób naboru do szkół i przedszkoli. Rekrutacja będzie od-
bywała się w formie naboru elektronicznego. Terminy rekrutacji i sposób wypełniania
wniosków opiszę w kolejnym numerze „Informatora”. 

Bez zmian pozostaną zasady rekrutacji. Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierw-
szy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole składają wnio-
sek, natomiast dla dzieci będących już przedszkolakami i chcących w danym przed-
szkolu pozostać, składana jest tylko deklaracja (termin wskazuje dyrektor przed-
szkola). Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane 
i składane do szkół/przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przed-
szkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą
o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły.

Szczegółowych informacji o rekrutacji dzieci zarówno do przedszkoli, jak i do szkół
podstawowych, udzielą rodzicom dyrektorzy na spotkaniach informacyjnych.  �

Anna Balcerek-Kałek

Elektroniczna�rekrutacja�do�przedszkoli,�
oddziałów�przedszkolnych�i�kl.�I�w�szkołach�podstawowych

Nowy budynek SP Krosinko 

Po przerwie świątecznej, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej „Pod Lipa-
mi” w Krosinku mogą korzystać już z nowego budynku dydaktycznego. W wyniku
przeprowadzonej rozbudowy, szkoła zyskała dobudowaną część dydaktyczną z 6 sa-
lami lekcyjnymi i salą komputerową. W ramach II etapu powstanie sala gimnastyczna
o powierzchni 523,92 m2. Gmina Mosina otrzymała na tę inwestycję dofinansowa-
nie z UE w wysokości 3 999 490,47 zł. Fot. fb SP "Pod Lipami" Krosinko 

Rozbudowa SP Czapury
Wybudowano ostatnią, trzecią kondygnację, którą po-

kryto stropem. Trwają prace nad stropem – wykonywane
jest pokrycie dachowe. Docelowo obiekt oświatowy 
w Czapurach wzbogaci się m.in. o 10 sal lekcyjnych, 1
salę dla dzieci przedszkolnych, bibliotekę, świetlicę,
stołówkę, a także salę gimnastyczną o powierzchni
696,26 m2. W pierwszej kolejności powstanie budynek
dydaktyczny.  �

Fot. UM

INWESTyCJE OŚWIATOWE
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Sprawozdanie 
z działalności
Rady Miejskiej 
grudzień

Rada Miejska w Mosinie obradowała na
dwóch sesjach 20 i 29 grudnia. Odbyła
także 10 posiedzeń komisji stałych. Przebieg
posiedzeń przedstawiają protokoły za-
mieszczone w Biuletynie Informacji Pub-
licznej->Organy gminy->Protokoły. 

Podczas sesji, która odbyła się 20 grudnia,
radni podjęli 15 uchwał: w sprawie usta-
nowienia roku 2018 Rokiem Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej; w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2017; w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Mosina na lata 2017-2022
oraz w sprawie ustalenia wykazu i planu fi-
nansowego wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego oraz usta-
lenia ostatecznego terminu ich dokonania.
Pozostałe uchwały dotyczyły rozpatrzenia
skarg jednego z mieszkańców.

Sesja, która odbyła się 29 grudnia, była
sesją budżetową. Rada Miejska w Mosinie
podjęła na niej 2 uchwały: Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Mosina na lata
2018-2022 oraz uchwałę budżetową na rok
2018.

Z�treścią�wszystkich�podjętych
uchwał�można�zapoznać�się�
w�Biuletynie�Informacji�Publicznej
w�zakładce�Prawo,�a�także�
w�Biurze�Rady�Miejskiej�
w�Urzędzie�Miejskim�w�Mosinie,
tel.�618109�541.�Na�stronie
www.mosina.esesja.pl�można
śledzić�nadchodzące�posiedze-
nia�komisji�oraz�sesje,�wraz
z�załączonymi�dokumentami
(projekty�uchwał,�inne�załączniki)
oraz�wynikami�głosowań�
w�poszczególnych�punktach�
obrad�danej�sesji.

Terminarz�posiedzeń�Rady�
13 lutego, godz. 17.00 – Komisja Po-

rządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Tematy tego posiedzenia to: stan bezpie-
czeństwa w gminie Mosina na podstawie
informacji i sprawozdań policji oraz Straży
Miejskiej w Mosinie w roku 2017; analiza
funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosi-
nie; opiniowanie projektów uchwał; spra-
wy bieżące.

14 lutego, godz. 17.30 – Komisja Rewi-
zyjna

Tematy tego posiedzenia to: kontrola
realizacji inwestycji drogowych o wartości
do 30 000 EUR wykonanych w roku 2017;
sprawy bieżące.

15 lutego, godz. 17.30 – Komisja Pro-
mocji Gminy i Współpracy Samorządowej.

Tematy tego posiedzenia to: członko-
stwo Gminy Mosina w stowarzyszeniach
oraz innych związkach – sprawozdanie
(składki członkowskie, analiza korzyści) –
szczególne uwzględnienie Stowarzyszenia
Mikroregionu WPN; kampanie społeczne
prowadzone przez Gminę Mosina (m.in. za-
melduj się w Gminie Mosina, płać poda-
tek w Gminie Mosina); sprawy bieżące.

19 lutego, godz. 17.30 – Komisja Edu-
kacji, Kultury i Sportu

Tematy tego posiedzenia to: podział Mo-
sińskiego Ośrodka Kultury; wydarzenia
kulturalne w Gminie Mosina; sprawy
bieżące.

20 lutego, godz. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej

Tematy tego posiedzenia to: bezpieczne
opalanie w solariach, kąpiele słoneczne,
spotkanie z dermatologami, alergologami,
kosmetologami z terenu naszej gminy;
opiniowanie projektów uchwał; sprawy
bieżące.

22 lutego, godz. 17.30 – Komisja Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: spotkanie 
z dyrekcją RZGW w Poznaniu w sprawie
oczyszczenia i uregulowania rzeki Warty 
w odniesieniu do jej turystycznego i gos-
podarczego położenia; zaproszenie przed-
stawicieli Wody Polskie w celu otrzymania
informacji jaki jest ich cel działania i do cze-
go są powołani. Czy działalność Wody Pol-
skie pomoże zagospodarować rzekę Wartę
i kanał Mosiński; zaproszenie przedstawi-
cieli Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego w celu uzyskania informacji w jaki
sposób pan Marszałek i jego służby widzą
zwiększenie ruchu turystycznego na rzece
Warcie i kanale Mosińskim, w odniesieniu
do rozporządzenia RZGW w Poznaniu o za-
kazie pogłębiania rzeki Warty; sprawy
bieżące.

26 lutego, godz. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów oraz Komisji InwestycjiMienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Tematy tego posiedzenia to: Budżet Oby-
watelski Gminy Mosina – podsumowanie
roku 2016 i 2017, omówienie zasad roku
2018; inicjatywa lokalna; sprawy bieżące.

27 lutego, godz. 16.00 – sesja Rady
Miejskiej w Mosinie

Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczest-
niczyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Bieżące in-
formacje dotyczące posiedzeń, zamiesz-
czane są na stronie www.mosina.pl 
w zakładce Komunikaty oraz na stronie
www.mosina.esesja.pl . Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.

Oprac. Monika Kujawska

Rok�Rzeczypospolitej�
Mosińskiej

Na sesji 20 grudnia Rada Miejska w Mo-
sinie jednogłośnie przyjęła uchwałę w
sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Już w roku 1998 na pamiątkę wydarzeń
z 1848 r. mosińscy radni ustanowili Medal
Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe
lokalne wyróżnienie mosińscy radni przy-
znają co roku zasłużonym mieszkańcom za
umiłowanie, rozsławianie i utożsamianie się
z Ziemią Mosińską. Pierwszym laureatem
medalu był Jakub Krauthofer-Krotowski,
bohater Wiosny Ludów. 

W uzasadnieniu do grudniowej uchwały
czytamy, że przypadająca w tym roku
170. rocznica proklamacji na mosińskim
rynku Rzeczypsopolitej Mosińskiej skłania
do przypomnienia mieszkańcom Ziemi
Mosińskiej doniosłości wydarzenia i jego
uroczystego uczczenia, włączając w to całą
społeczność lokalną. Ustanowienie roku
2018 Rokiem Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej przez Radę Miejską w Mosinie nada-
je rangę należną rocznicy historycznej pro-
klamacji, także w świadomości mieszkań-
ców Gminy Mosina. 

Budżetowe�zmiany�
Na pierwszej grudniowej sesji, 20 grudnia,

mosińska Rada dokonała zmian w starym
budżecie – na 2017 rok. Zaktualizowane
zostały dochody z tytułu zagospodarowa-
nia odpadami, które umniejszono o ok. 500
000 zł. Zaplanowany z tego tytułu dochód
okazał się w rzeczywistości mniejszy niż po-
winien, z powodu niezłożenia przez wszyst-
kich mieszkańców deklaracji „śmiecio-
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wych”. Do budżetu została wprowadzona
kwota 116 827 zł, przekazana przez powiat
poznański na dofinansowanie linii komu-
nikacyjnej 699, w myśl porozumienia za-
wartego z powiatem w listopadzie 2017 r. 

W ślad za uchwalonymi zmianami,
uchwałą Rady zmieniony został także
Wieloletni Plan Finansowy Gminy Mosi-
na. Na tej samej sesji został ustalony wy-
kaz i plan finansowych wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego.
Ustalony został również ostateczny termin
ich dokonania. 

Budżet�na�2018�rok
Druga grudniowa sesja Rady Miejskiej 

w Mosinie, poświęcona była w całości
budżetowi Gminy Mosina na rok 2018. Ses-
ję poprzedziła analiza projektu budżetu za-
proponowanego przez Burmistrza Gminy
Mosina na posiedzeniach komisji stałych
Rady, z których tylko dwie komisje – In-
westycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego, a także Budżetu i Finansów
– przekazały w tej sprawie swoje propo-
zycje w formie wniosków. Wszystkie ko-
misje zaopiniowały projekt tegorocznego
budżetu pozytywnie. Na sesji zostały
zgłoszone także dwa indywidualne wnio-
ski radnych.

Podczas sesji 29 grudnia, Rada obrado-
wała nad ostatecznym kształtem uchwały
budżetowej. Zgodnie z procedurą uchwa-
lania tego dokumentu, projekt budżetu opi-
niują także kluby radnych w formie sta-
nowiska. Obecnie w Radzie Miejskiej 
w Mosinie działają dwa kluby: Klub Rad-
nych Nowoczesna Rzeczpospolita Mosiń-
ska w składzie: Agnieszka Gorzyńska, Jo-
lanta Szymczak, Dominik Michalak, Ma-
rian Osuch, Andrzej Raźny, Waldemar
Wiązek, a także Klub Praworządna Gmina
w składzie: Maria Witkowska, Zdzisław
Gierek, Zbigniew Grygier, Mieczysław
Rożek. Przewodniczący tych klubów przed-
stawili klubowe stanowiska na forum
Rady.

Maria witkowska, przewodnicząca
klubu Praworządna Gmina:

(...) Uważamy, że rea-
lizacja dochodów, tak
bieżących, jak i
majątkowych jest real-
na do wykonania.
Przedstawiona oferta
sprzedaży mienia komu-
nalnego, po analizie lat minionych
i atrakcyjności działek nie wydaje się za-

grożona. Wydatki planowane w kwocie 147
643 152,03 zł, w tym wydatki majątkowe,
to kwota 35 632 713, 83 zł, a wydatki
bieżące zaplanowano na kwotę 112 010 438,
20 niższą od dochodów bieżących o 11 889
657,30 zł. Planowana emisja obligacji w kwo-
cie 10 000 000,00 zł pozwoli na kontynua-
cję rozpoczętych inwestycji i realizację ko-
niecznych zadań związanych z infrastrukturą
drogową. Analizując poziom zadłużenia
Gminy należy uznać, że kształtuje się on na
bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapi-
tałowych wraz z odsetkami jest dostosowa-
na do możliwości finansowych budżetu
Gminy. Cieszy nas bardzo pozyskiwanie
licznych dotacji, dofinansowań na wsparcie
inwestycji gminnych. W roku 2017 udało się
uzyskać spore środki unijne, co wskazuje na
intensywny proces inwestycyjny w gminie. In-
westycje zaplanowane w projekcie budżetu na
2018 rok są celowe i uzasadnione, a możli-
wość i zapowiadane pozyskanie środków unij-
nych pozwala zakładać, że zostaną one wy-
konane. Zatem przedstawiony przez Bur-
mistrza projekt budżetu na 2018 rok,
uważamy za realny do wykonania i będzie-
my głosować za przyjęciem zaproponowanego
przez Burmistrza Gminy „Budżet Gminy
Mosina na 2018 rok”.

Andrzej raźny, przewodniczący klubu
nowoczesna rzeczpospoli-
ta Mosińska:

(...)Uwzględniając
p r z e d s t a w i o n e
wątpliwości i uwagi,
mając na celu dobro
Gminy Mosina i jej
mieszkańców Klub „No-
woczesna Rzeczpospolita Mosińska” wy-
raża pozytywną opinię odnośnie projektu
budżetu Gminy Mosina na rok 2018.”

Wybrane uwagi - na podstawie prezentacji
multimedialnej przedstawionej przez prze-
wodniczącego klubu Andrzeja Raźnego:

Wyzwania dla Gminy w 2018 r.: gospo-
darka odpadami komunalnymi; ambitny
program inwestycyjny (wsparty niewyga-
sającymi wydatkami z 2017 roku); brak wi-
docznych postępów w rozwiązywaniu pro-
blemów komunikacyjnych (drogowych); po-
stępująca dynamiczna urbanizacja Gminy,
rozumiana jako osiedlanie się nowych miesz-
kańców.

- Wnioski naszego Klubu o aktywne kie-
runkowanie działania w 2018 roku:
Wdrażanie w życie hasła: „Gmina Mosina -
Zielona Gmina”: tutaj należy zaangażować
środki na wymianę kotłów grzewczych, roz-

propagować ideę wykorzystania w gospo-
darstwie domowym energii słonecznej (fo-
towoltaika) itp.; inwestycje rzeczowe na
rzecz aktywnego wypoczynku osób odwie-
dzających Gminę: przykład inwestycji rze-
czowych - start od stycznia 2018 roku
rządowego programu budowy Otwartych
Stref Aktywności (OSA).

-Podsumowanie budżetu 2018: Wysoki
wartościowo budżet, narzucający konieczność
realizacji przez Urząd Miejski wielu zadań;
duże wyzwanie dotyczące zaplanowanego za-
kresu rzeczowego inwestycji; konieczność
rozwiązania problemu deficytowej gospodarki
odpadami komunalnymi; oczekiwanie zin-
tensyfikowania działań dotyczących infra-
struktury drogowej; uwzględnienie w
działaniach dotyczących budowy basenu
możliwości odliczenia z kosztów podatku
VAT.

Budżet Gminy Mosina na 2018 rok wraz
z przyjętymi poprawkami został uchwalony
przez Radę Miejską w Mosinie po godzin-
nej dyskusji 17 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Obradującej nad budżetem mosińskiej Ra-
dzie przysłuchiwali się goście, między in-
nymi radni powiatu poznańskiego Jacek
Szeszuła z Mosiny i Seweryn Waligóra 
z Kórnika. 

Po uchwaleniu budżetu, Seweryn Waligóra
z Kórnika, który dzień wcześniej uczestni-
czył w sesji budżetowej w Kórniku, wy-
powiedział się na temat sesji nad naszym
budżetem.  – Porównując z sesją kórnicką –
stwierdził S. Waligóra – sesja kórnicka była
właściwie milcząca. Tutaj u Państwa jest dys-
kusja i to jest świetne, bo takie spory są po-
trzebne, bo to tworzy pewne zrozumienie fi-
lozofii budżetu. Uważam, że dyskusje, roz-
mowy, często być może spór, o ile nie wymyka
się poza ramy kultury, która powinna nas obo-
wiązywać – są twórcze. Myślę, że obydwie
strony mogą zawsze czegoś nowego się do-
wiedzieć i że z tego wyniknęły te rzeczy, któ-
re Państwo dziś przyjęli w głosowaniu... �

Oprac. J. Nowaczyk

Tu warto zajrzeć: 
www.mosina.esesja.pl

znajdziesz tutaj:
- informacje na temat 

nadchodzących posiedzeń komisji
stałych i doraźnych Rady Miejskiej,

projekty uchwał i innych 
dokumentów,

- rejestr podjętych uchwał, 
- informacje o przebiegu sesji 

(wyniki głosowań, czas trwania
każdego z punktów obrad).
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Osiedle nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

Przewodniczący zarządu osiedla:
Elżbieta Kunaj

zarząd osiedla: Irena Bazan, Marcin Bąk, 
Jakub Modrzyński, 
Tomasz Stefaniak, 
Ewa Zalewska, Joanna Żurek

Liczba mieszkańców:
obejmuje ulice: Czwartaków, Jasna (w granicach miasta), Jó-
zefa Wybickiego, Klonowa, Krosińska (w granicach miasta),
Kwiatowa (w granicach miasta), Podgórna, Ptasia, Słoneczna
(w granicach miasta), Sosnowa (w granicach miasta), Stanisława
Lema, Szpakowa, Śremska (od torów kolejowych do granicach
miasta), Wrzosowa. 

kontakt: tel. 505 418 912 (Przewodnicząca Zarządu). �

Krótko o osiedlach i sołectwach

15 grudnia na terenie siedziby „Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”
w Baranówku odsłonięto tablicę pamięci Bohdana Smolenia – jej
założyciela, znanego artysty i filantropa. 
W skromnej i jednocześnie podniosłej uro-
czystości udział wzięli przedstawiciele władz
samorządowych, duchowni, wolontariusze,
sąsiedzi i przyjaciele fundacji oraz jej pod-
opieczni. Tablicę pamięci Bohdana Smolenia
wykonał mosiński artysta Roman Czeski.

Bohdan Smoleń urodził się w 1947 r. 
w Bielsku-Białej. Ukończył studia na Wy-
dziale Zootechniki Akademii Rolniczej 
w Krakowie, gdzie rozpoczęła się jego pas-
ja aktorska. Jego dorobek artystyczny, ka-
baretowy, aktorski i wokalny, jest ogrom-
ny. Był między innymi założycielem kra-
kowskiego kabaretu Pod Budą, a także
współtwórcą legendarnego,  poznańskiego
kabaretu Tey. W roku 1972 został laurea-
tem głównej nagrody na festiwalu FAMA wraz z zespołem „Pod
Budą”, a w roku 1984 – nagrody specjalnej na Krajowym Festi-
walu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2004 r. Bohdan Smoleń za-
mieszkał w Baranówku w Gminie Mosina, gdzie w 2007 r. założył
Fundację Stworzenia Pana Smolenia. Zmarł po długiej chorobie
15 grudnia 2016 r. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Orderem Ecce Homo, Srebrnym Meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Krzyżem Zasługi.

W rocznicę śmierci Bohdana Smolenia Wicestarosta Powiatu Poz-
nańskiego Tomasz Łubiński i Prezes „Fundacji Stworzenia Pana

Smolenia” Joanna Kubisa odsłonili tablicę jego pamięci. Jak
zauważył Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gmi-
ny Mosina, Bohdan Smoleń był człowiekiem o wielu pas-
jach, zdolnościach, twórcą wielu dzieł. – Zbieramy się w miej-
scu największego w moim przekonaniu dzieła pana Bohdana,
w którym funkcjonuje jego Fundacja. Największym wymiarem
pamięci o nim, poza tablicą, jest wspieranie Fundacji przez  nas
wszystkich. Wspierając fundację, możemy o nim pamiętać  
i czcić jego  pamięć - powiedział Przemysław Mieloch.

Fundację Stworzenia Pana Smolenia Bohdan Smoleń powołał
w roku 2007. Jej głównym celem jest pomoc osobom nie-
pełnosprawnym poprzez prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.
W swojej działalności kieruje się maksymą autorstwa Antoine’a
de Saint-Exupéry: „Im dajesz więcej tym, większym się stajesz. Ale
potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie zna-
czy tracić.”

Z działalnością Fundacji można zapoznać się na jej stronie in-
ternetowej: http://www.fundacja-smolenia.org/ �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

PAMIęCI�BOhDANA�SMOLENIA
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W całej Wielkopolsce, także w Mosinie uczciliśmy 99. rocznicę wy-
buchu powstania wielkopolskiego 1918–1919. 

Bohaterami tego wydarzenia byli szczególnie uczestnicy po-
wstania związani z Ziemią Mosińską. W dowód pamięci ich czy-
nu, z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy wybuchu
powstania, od 2016 roku Gmina Mosina prowadzi akcję zna-
kowania grobów powstańców. Na tegoroczne obchody na po-
nad 80 zlokalizowanych dotąd mogiłach powstańców 
w naszej okolicy zapalone zostały
znicze pamięci, ustawione wspólnie
z uczestnikami mosińskiego Fan
Clubu Lecha Poznań.  

Uroczystości rocznicowe w dniu
27 grudnia, zainaugurowała msza
św. w intencji powstańców w koście-
le parafialnym pw. św. Mikołaja od-
prawiona przez ks. proboszcza Ed-
warda Majkę. Pod obeliskiem upa-
miętniającym jedynego poległego po-
wstańca z Mosiny Piotra Mocka odbyła
się manifestacja patriotyczna z udziałem
władz samorządowych Gminy Mosina – burmistrza Jerzego Ry-
sia i jego zastępcy Przemysława Mielocha, przewodniczącej Rady
Małgorzaty Kaptur oraz radnych. W manifestacji udział wzię-
li przedstawiciele różnych środowisk, a także mieszkańcy.  

Przy kamieniu pamięci starszego strzelca Piotra Mocka, któ-
ry oddał swoje życie w powstaniu wielkopolskich w walkach o
Szubin,  Przemysław Mieloch przypomniał zebranym sylwet-
ki dowódców powstania Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor-
Muśnickiego. – To oni – powiedział zastępca burmistrza – po-
prowadzili Wielkopolan  do zwycięstwa. Jak stwierdził, manifes-
tacja z okazji 99. rocznicy wybuchu powstania jest pierwszym
krokiem w kierunku obchodów tegorocznego jubileuszu. Prze-
mysław Mieloch przedstawił przeprowadzone do tej pory i pla-
nowane przedsięwzięcia. – Będzie to nasze wspólne dzieło
uczczenia 100. rocznicy zwycięskiego powstania. W szczególny spo-
sób podziękował mosińskim kibicom Lecha za ich zaan-
gażowanie w upamiętnianiu powstańców wielkopolskich, na-

zywając taką postawę szkołą patriotyzmu.
Podniosły nastrój manifestacji podkreślił Roman Pohl, wnuk

powstańca Adama Pohla, recytacją wiersza Władysława Bełzy
„Ojczyzna”. Zaintonował także „Rotę’”, którą odśpiewał
wspólnie ze zgromadzonym tłumem. Pod obeliskiem Piotra Moc-
ka zapalono znicze, złożono też wiązanki kwiatów. Na koniec,
wokół miejsca pamięci zapłonęła iluminacja świetlna w wy-

konaniu FC Lecha Poznań.
Choć Mosina nie wystawiła żadnego

zwartego oddziału powstańczego, jej
mieszkańcy, a także mieszkańcy okolic, za-
silili kompanie walczące na wszystkich
powstańczych frontach. W roku 2008 po-
wstała publikacja z cyklu Bibioteka Zie-
mi Mosińskiej „Powstańcy Wielkopolscy
z Mosiny i okolic” Przemysława Mie-
locha, Joanny Nowaczyk, przy
współpracy Jacka Szeszuły i nieżyjące-
go już Zygmunta Pohla. Zgromadzono
wówczas 130 biogramów powstań-

ców. Obecnie zespół redakcyjny, do którego
dołączył Włodzimierz Gabrielski, przygotowuje kolejne wydanie
publikacji, w której teraz znajdzie się już ok. 400 nazwisk uczest-
ników powstania wielkopolskiego z Ziemi Mosińskiej. �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Cześć i chwała bohaterom!
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Stan na koniec 2017

W czasie pierwszego roku samodziel-
nego funkcjonowania systemu odbioru
odpadów zebrano 8 500 deklaracji śmie-
ciowych, niemal tyle, ile przez lata zebrał
„Selekt”. System jednak finansowo się nie
domyka na kwotę ok. 1 700 000 zł po
wstępnym zbilansowaniu roku 2017.
Wynika to z kilku faktów. 

W pierwszym rzędzie nie wszyscy miesz-
kańcy złożyli deklaracje. Niektórzy z nas
deklarują mniejszą ilość mieszkańców, niż
faktycznie mieszka. Dodatkowo niektórzy
z nas, którzy deklarują oddawanie odpa-
dów niezmieszanych, segregują śmieci 
w niewielkim zakresie. Oczekujemy na ko-
rekty deklaracji i jednocześnie zwiększy-
my zakres kontroli. Sprawiedliwe jest, aby
każdy płacił odpowiednio za swoje śmie-
ci. 

System nie domknął się z powodu pod-
wyżki stawek, jaką w połowie roku 2017
wprowadził RIPOK za przyjmowanie
śmieci. Dodatkowo RIPOK dokonuje
różnicowania cen za odbiór odpadów 
w zależności od tego, czy gmina należy czy
nie należy do SELEKT. W przypadku np.
odpadów zielonych gminy w ramach SE-
LEKT nie ponoszą opłat, a Mosina czy Lu-
boń płacą.

Działania naprawcze

Wprowadzamy działania naprawcze,
których celem jest zmniejszenie w roku
2018 budżetowej dopłaty do odpadów 
i zbilansowania gospodarki odpadami 
w roku 2019.

Gmina wynegocjowała niższe stawki za
zbiórkę i wywóz odpadów na RIPOK
przez PUK.

Zwiększamy ilość kontroli, aby objąć de-
klaracjami wszystkich mieszkańców gmi-
ny, co zwiększy przychody. Szacujemy, że
poza systemem gospodarki odpadami
znajduje się ok. 7,5 tys. mieszkańców.

Prowadzimy rozmowy z gminami Lu-
boń, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Su-
chy Las i wystosowaliśmy wspólne pismo
do RIPOK o równe traktowanie gmin
poza SELEKT i w ramach SELEKT w za-
kresie stawek przy odbiorze za śmieci.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy po-
dejmowali kolejne wspólne działania.

PUK wprowadzi system dosegregowania,
aby zwiększyć przychody systemu.

Analizujemy możliwość kontroli po-
jemników w gospodarstwach, które od-

dają mało worków z odpadami segrego-
wanymi (PET, czy zwłaszcza szkło). Ba-
damy możliwość wprowadzenia systemu
i sprzętu do ważenia odpadów komu-
nalnych. Celem tych działań byłoby
zwiększenie efektywności segregacji od-
padów, przez co uzyskaliśmy zmniejsze-
nie kosztów (odpady zmieszane) i zwięk-
szenie przychodów (sprzedaż surowców
wtórnych).

kwoTA 3,2 MLn zŁ zAPisAnA 
w BUdŻeCie to maksymalna wiel-
kość dopłaty do systemu określona 
z powodów proceduralnych. nie 
będzie ona wykorzystana. naszym 
celem na rok 2018 jest obniżenie
dopłaty do systemu wobec roku 2017
i zbilansowanie go w roku 2019.

Kwestia odpowiedzialności

Wydawać by się mogło, że najprościej
byłoby pozostać w SELEKT. Naukę jednak
bierzemy z doświadczenia z AQUANET.
Kiedyś zostaliśmy wprowadzeni do Aqua-
net, gdyż to rozwiązanie wydawało się
najłatwiejsze. Gmina nie martwiła się
zbytnio o funkcjonowania systemu wod-
no-kanalizacyjnego. Władze samorządo-
we zawsze mogły zrzucić odpowiedzial-
ność na AQUANET, jeżeli chodzi o staw-
ki jak i o rozwój sieci. Tylko że teraz przy-

chodzi nam płacić za to, że kiedyś gmina
„pozbyła się problemu”. 

Z AQUANET jesteśmy w sytuacji bez wy-
jścia. Nie mamy możliwości odebrania sie-
ci kiedyś przez nas wybudowanej. Prak-
tycznie nie mamy wpływu na taryfę. To
jest cena za przekazanie obowiązków
gminy podmiotowi spoza gminy.

Nie chcemy dopuścić do podobnej sy-
tuacji z odpadami komunalnymi. Pozo-
stanie w SELEKT naszych gmin Mosiny,
Lubonia, Tarnowa Podgórnego i Rokiet-
nicy z czasem doprowadziłoby do likwi-
dacji lokalnych spółek wywożących od-
pady, jak to ostatnio miało miejsce 
w Puszczykowie (upadło EKO-RONDO).
Wówczas na rynku zostałoby kilka wiel-
kich firm, które zdominowałyby wywóz
odpadów. Ceny wówczas byłyby podno-
szone, a w ślad za tym opłaty od miesz-
kańców. I znów nie mielibyśmy na to
wpływu. Funkcjonowanie SELEKT i gmin
obok SELEKT realnie uniemożliwia sto-
sowanie praktyk monopolistycznych.

Wprowadzenie własnego systemu za-
wsze na początku kosztuje. Jednakże bę-
dzie nas to kosztowało mniej. Zupełnie
odwrotnie niż z Aquanet.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Gminy Mosina

Gospodarka odpadami – kalkulacja

Doświadczenie z Aquanet

Dlaczego podejmujemy te żmudne działania? Dla dobra nas wszystkich.
Gmina Mosina weszła do Aquanet licząc na to, że profesjonalna spółka komunalna
zajmie się całością spraw związanych z wodociągami i kanalizacją, traktując wszyst-
kie gminy równo. I początkowo tak było. Teraz jednak mieszkańcy Gminy Mo-
sina płacą za ścieki więcej niż mieszkańcy Poznania. Łącznie mieszkańcy Gminy
Mosina odprowadzający ścieki do Aquanet płacą o wiele więcej niż taka sama licz-
ba mieszkańców Poznania! Dane przedstawione w tabeli są wymowne.  

Co więcej, w Poznaniu rozważa się możliwość dokonania zróżnicowania cen za
wodę, gdzie Mosina również miałaby płacić więcej niż mieszkańcy Poznania. I to
w sytuacji, kiedy większość wody pobierana jest z obszaru Gminy Mosina!
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BIOODPADY - JAK SEGREGOWAĆ?
Co wrzucamy 
do brązowego pojemnika BIO?

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• resztki jedzenia, skorupki jajek, 
• fusy od kawy i herbaty.

Bioodpady można wrzucać do pojemnika BIO w workach foliowych.
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do po-

jemnika z odpadami zmieszanymi.

Czego nie wrzucamy do pojemników
BIO?

• gałęzi drzew, krzewów, trawy, liści, drewna itp. 
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego, ziemi, kamieni,
• leków,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych ta-

kich jak: baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa,
zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środ-
kach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD  - tzw.
elektroodpady).
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PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje:
Do PSZOK-u można samodzielnie, nieodpłatnie (w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczyć:

• odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe),

• odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie - o średnicy
maks. 3 cm i długości maks. 30 cm),

• bioodpady,
• przeterminowane leki, chemikalia (detergenty, farby, tusze,

rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin),
• zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowa

dzenia drobnych prac remontowych niewymagających 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone 
odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany 
w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),

• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motocykli
i motorowerów oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, które
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej – w ilości 4 sztuk rocznie od mieszkańca).

PSZOK nie będzie przyjmował:
• zmieszanych odpadów komunalnych,
• materiałów izolacyjnych (np. styropian do ocieplania 

budynków, papa),
• odpadów zawierających azbest,
• części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, 

elementy karoserii), opony z samochodów ciężarowych
i maszyn rolniczych,

• odpadów nieoznaczonych, bez wiarygodnej identyfikacji
(brak  etykiety, oznaczeń), odpadów w opakowaniach
cieknących,

• urządzeń przemysłowych, odpadów poprodukcyjnych, 
w tym z działalności rolniczej, sprzętu budowlanego,

• stolarki okiennej.

INNE ODPADY
Odpady wiekogabarytowe

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, odbywa się dwa razy do roku, w okresie
wiosennym i jesiennym. Harmonogram wywozu odpadów do-
stępny jest na stronach www.mosina.pl i www.pukmosina.pl

Przetermonowane leki
Przeterminowane leki można również oddawać w aptekach:

Apteka „NATURA” Mosina, Apteka „MOSIńSKIE CENTRUM
ZDROWIA” Mosina, Apteka „PRZy KRZyŻU” Daszewice, Ap-
teka „STARA APTEKA” Mosina, Apteka „GENCJANA” Krosno,
Apteka „KORMED” Czapury, Apteka „NIEZAPOMINAJKA”
Mosina, Apteka „MACIERZANKA” Rogalinek, Punkt Aptecz-
ny „PRABABKA” Babki, Apteka „PARKOWA” Mosina, Apteka
„QUERCUS” Świątniki, Apteka „SZAŁWIA” Krosno, Apteka
„POFARMA” Mosina, Apteka „ESKULAP” Pecna.

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpada-
mi na terenie gminy Mosina znajdują się także na stronie
www.mosina.pl->Dla Mieszkańca->Gospodarownie odpada-
mi w zakładkach: Deklaracja – gospodarowanie odpadami / Se-
gregacja od stycznia 2018/ Jak poprawnie segregować/ Har-
monogram wywozu odpadów / PSZOK / Pojemniki na odpa-
dy komunalne / Kompostowanie bioodpadów / Posprzątaj po
swoim pupilu / Odbiór przeterminowanych leków / Zbiórka
sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Zbiórka zużytych ba-
terii i akumulatorów / Rejestr działalności regulowanej.

PSZOK Mosina
ul. Sowiniecka 6G, czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz.

11:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 15:00, z wyjątkiem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, tel. 61 8132 321 w. 41
tel. 697 888 420, wywozy@pukmosina.pl.

Naklejka na pojemnik BIO
Na pojemniku z odpadem BIO już teraz powinna się znaleźć

naklejka z informacją. Można w tym celu skorzystać z załączo-
nej naklejki do „Informatora Mosińskiego”. 

Gotowe wzory naklejek na wszystkie pojemniki do segrega-
cji dostępne są na www.mosina.pl->Dla Mieszkańca->Gospo-
darka odpadami->Jak poprawnie segregować.
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JAK DBAĆ O KOMPOSTOWNIK?
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KOMPOSTOWNIK – ZAMIAST 
POJEMNIKA BIO

Jak założyć kompostownik?
Kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych 
dostępny jest w sklepach lub marketach. 

Kompostownik można także zrobić samemu.

� Drewniany kompostownik: rozpoczynamy od wkopania 
w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian
układamy deski poziome.
� Kompostowanie w pryzmie: rozpoczynamy od ułożenia warst-
wy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od naj-
grubszych. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału,
który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw
substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogro-
dową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost.
Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekłada-
ne ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem.
Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu.
Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej
niż 1,5 – 2 m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę na-
leży regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roś-
linną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także prze-
rzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przy-
spiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym,
aby umożliwić dalszy rozkład materiału, poprzez układanie war-
stwami materiałów biodegradowalnych. 
��W pobliżu kompostownika warto posadzić bez czarny, bo wy-
dzielane przez jego korzenie substancje doskonale wpływają na
procesy zachodzące w kompoście. Liście bzu wydzielają olejki
eteryczne, które odstraszają owady, także liczne szkodniki.

Co może znaleźć się 
na kompostowniku?
� resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione sko-
rupki jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemia 
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszona tra-
wa, nadziemne części chwastów, a także słoma i siano.

Czego nie wolno wrzucać 
do kompostownika?
�mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roś-
lin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza. 

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które
powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci! Jeśli trafią one do kompostownika,

będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem natural-
nego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie, czy w doniczkach. Dojrzewanie kompostu
trwa zwykle ok. 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały

kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyźniania gleby. 
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Informacji udzielają: PUK  Mosina nr.tel./61/8 132- 337,8 132-321 wew.2, kom 697 888 420, e-mail: wywozy@pukmosina.pl W przypadku
dnia wolnego  lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia, termin wywozu może ulec  przesunięciu dzień przed lub dzień po ter-
minie .Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach określonych w podanych wyżej harmonogramie do godz.
6:00. UWAGA!!! Powyższy harmonogram obejmuje także wywóz odpadów bio zbieranych w osobnych brązowych pojemnikach (nie w workach).
W okresie  01.01. – 31.03.2018 r. oraz 12. 2018 r. odpady będą zabierane 1 raz w miesiącu – druga data zaznaczona ciemnym kolorem w har-
monogramie. w okresie 01.04. – 30.11.2018 r. odpady bio będą zbierane dwa razy w miesiącu – harmonogram dostarczony zostanie w m-cu
02/03. 2018. W miesiącu styczniu i lutym z odpadami BIO (daty zaznaczone ciemniejszym kolorem) będą odbierane choinki.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES I - XII 2018 r. ORAZ ODPADÓW BIO
ZA OKRES I - III 2018 r. Z POSESJI MIESZKALNYCH  JEDNORODZINNYCH
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 
SEGREGOWANYCH Z POSESJI MIESZKALNYCH ZA OKRES I-XII 2018 r.
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Informacji udzielają: PUk Mosina, tel. 61 8 132-337(8), 61 132 321 wew. 2, kom. 697 888 420, e-mail:  wywozy@pukmosina.pl
Przedsiębiorstwo   Usług Komunalnych w Mosinie prosi szanownych mieszkańców o ustawienie worków z wysegregowanymi surowcami przed posesją w dniach

określonych w podanym wyżej harmonogramie do godz. 6.00. worki powinny być pełne i zawiązane,butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wrzu-
ceniem do worka.

Harmonogramy dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych podane zostaną w miesiącach II/III 2018 r.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH, BIO, SEGREGOWANYCH  
- WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, BUDYNKI WIELORODZINNE 2018 R.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. De-
klaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, iż nie
wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Mosina złożyli deklarację. Zdarzają się również sytuacje, 
w których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy
faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób. Osoby, któ-
re nie złożyły deklaracji zostaną wezwane do jej złożenia. 
W przypadku niedokonania czynności złożenia deklaracji po
wezwaniu przez organ podatkowy, organ może wyznaczyć karę
porządkową w wysokości 2 800,00 zł.

Burmistrz Gminy Mosina zwraca się z prośbą o jak najszyb-
sze wypełnienie ustawowego obowiązku, poprzez złożenie de-
klaracji lub jej uzupełnienie, zgodnie ze stanem faktycznym.
Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1 w Mo-
sinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mo-
sinie) oraz na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce
DLA MIESZKAńCA ->GOSPODARKA ODPADAMI.

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie
terminowych wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków
finansowych do budżetu Gminy Mosina, które przeznaczone są
na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W sytuacji pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobis-
ty w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta,
tel. 618 109-505.

• 1 stycznia 2017 roku zmienił się indywidualny numer ra-
chunku bankowego do dokonywania wpłat

• Wysokość opłat nie uległa zmianie

Dla osób, które w roku 2017 nie składały deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, Gminnym Centrum Informacji, listownie lub elek-
tronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Po złożeniu deklaracji otrzymacie Państwo nowy numer ra-
chunku bankowego, o którym poinformujemy Państwa w od-
dzielnej informacji. Prosimy o niedokonywanie wpłat na numer
rachunku bankowego, który otrzymaliście Państwo od Związku
Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SE-
LEKT”.

w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz stawki opłaty, która tak jak dotychczas wynosi:

10 PLN od osoby, jeżeli śmieci będą segregowane,
20 PLN od osoby, jeżeli śmieci nie będą segregowane.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą de-

klaracje zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać
umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór
odpadów komunalnych, wpisanych do rejestru działalności re-
gulowanej na terenie gminy Mosina. Wykaz podmiotów wpi-
sanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znaj-
duje się na www.mosina.pl->Gospodarka odpadami->Rejestr
działalności regulowanej.

UwAGA! osoby, które złożyły deklarację na gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w roku 2017 i nie zmieniły się
zawarte w niej dane, nie składają ponownie deklaracji w roku
2018. indywidualny numer rachunku bankowego otrzyma-
ny w roku 2017 nie ulega zmianie.   

Urząd Miejski w Mosinie

ZŁóŻ DEKLARACJę NA WyWóZ ODPADóW
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Budżet 2018 - wydatki inwestycyjne
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* Źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …).
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
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W poznańskiej PBG Gallery otwarta została
dziś wystawa malarstwa Sylwii Taciak – ar-
tystki z Rogalinka. Wernisaż, sądząc po licznie
przybyłych gościach, śmiało można nazwać
dużym wydarzeniem  artystycznym. Na wy-
stawie zatytułowanej „Kolorowa jasność
nieba” Sylwia Taciak pokazała swoje ikony 
i miejskie pejzaże. 

PBG Gallery mieści się w nowoczesnym
centrum biznesowym Skalar w Poznaniu.
Jest to miejsce bardzo cenione przez ar-
tystów, z racji na duże możliwości
aranżacyjne, dlatego chętnie pokazują tu
swoją twórczość. Galeria gościła już wielu
cenionych twórców z całej Polski, także 
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Tym razem zaprosiła do wystawienia swo-
ich prac Sylwię Taciak – jak zauważyła pro-
wadząca galerię Lidia Prętka – znaną i nie-
zwykle utalentowaną artystkę. 

Otwierając wystawę Lidia Prętka, która
prowadzi galerią wspólnie z Iwoną Bis, po-
dziękowała Sylwii Taciak za udostępnienie
swoich obrazów. – Cieszymy się – powie-
działa, zwracając się do artystki – że kolo-
rową jasność nieba, będzie mogło obejrzeć nie
tylko grono miłośników ikon, ale także wie-
le osób zainteresowanych sztuką z naszego
miasta i Wielkopolski. Gratulujemy wystawy,

jesteśmy pod wrażeniem Twojego talentu.
Na poznańskiej wystawie zgromadzono

62 prace artystki – ikony i miejskie pejzaże,
jednak spod pędzla Sylwii Taciak, wyszło
już znacznie więcej obrazów. Znajdują się
dziś w prywatnych kolekcjach w wielu pol-
skich miastach i za granicą, dlatego trudno
było je wszystkie dostarczyć. O dorobku ar-
tystycznym i twórczości Sylwii opowie-
działa gościom wernisażu Aleksandra Mi-
chalska kurator tej i innych wystaw malarki.
– Możemy ją – stwierdziła A. Michalska –
bez żadnych wątpliwości nazywać artystką. 

Wśród najważniejszych gości wydarzenia
nie mogło zabraknąć Lucyny Smok, opie-
kunki pracowni artystycznej w Rogalinku,
gdzie Sylwia odkryła swój talent i dziś chęt-
nie tam pracuje. Sama artystka, w części ofi-
cjalnej wernisażu nie chciała zabrać głosu,
jednak jak stwierdził ktoś z gości – jej wspa-
niała twórczość sama za nią przemawia.  

W roku 2015 Sylwia Taciak została uho-
norowana wyróżnieniem w Wielkopolskim
Przeglądzie Twórczości Plastycznej Osób
Niepełnosprawnych „Inny Świat Jest Tu”,

a także stypendium Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego w dziedzinie kul-
tury. O jej twórczości pisałam we wrześ-
niowym numerze „Informatora Mosiń-
skiego”, a w ostatnim czasie znalazła się ona
w zainteresowaniu mediów regionalnych
i TVP.

„Kolorowa jasność nieba” w PBG Galle-
ry, to nie pierwsza wystawa Sylwii w Poz-
naniu. Jej prace pokazało już poznańskie
Muzeum Etnograficzne, a także Galeria
„Tak” (jako jej pierwszą indywidualna
wystawę)  i „Dobra Kawiarnia”.  Prace Syl-
wii gościły także w galerii przy Muzeum Ar-
kadego Fiedlera w Puszczykowie, w Stę-
szewskim Ośrodka Kultury i w pracowni ar-
tystycznej LUPA Luizy i Michała Kowa-
lonków. Sylwia bierze również udział w co-
rocznych wystawach zbiorowych uczest-
ników pracowni Towarzystwa Przyjaciół
Dębów Rogalińskich w Mosińskim Oś-
rodku Kultury. 

Z niecierpliwością czekamy teraz na jej
pierwszą, indywidualną wystawę w Mosi-
nie! � Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Sylwia�Taciak�w�PBG�Gallery�

6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Świątnikach zabrzmiała
wspólnie wyśpiewana kolęda. Taki wieczór kolęd i pastorałek,
organizowany co roku dla mieszkańców przez Radę Sołecką wsi
i Informatyczne Centrum Edukacyjno-Oświatowe, ma już kil-
kuletnią tradycję. Tegoroczne spotkanie odbyło się po raz
ósmy.  Świetlica w Świątnikach rozbrzmiewała pastorałkami przy
akompaniamencie artystów z zespołu Schola Dominii oraz "My
i sikorki" pod opieką pani Danuty Nowak- Połczyńskiej, a także
indywidualnego występu Barbary Bąk. – Dziękuję artystom za
uświetnienie tego wyjątkowego wieczoru, wszystkim gościom ze
Świątnik, sąsiednich miejscowości oraz Gminy Mosina za przy-
bycie, a personelowi Centrum za organizację – mówi Beata Tom-
czak, sołtys Sołectwa Świątniki. JN

Fot. Maciej Tomczak

Kolędowy�wieczór�w�Świątnikach
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Roman Czeski to artysta wszechstronny. Od
35 lat prowadzi w Mosinie pracownię stolar-
stwa artystycznego. Maluje też pejzaże i port-
rety, jest autorem licznych tablic
pamiątkowych, medali, statuetek i kościel-
nych ołtarzy – także dla Mosiny. Wypromo-
wał postać „Eleganta z Mosiny” uwieczniając
go w statuetce i figurze przy Kanale Mosiń-
skim, a także w niezliczonych opowieściach.
Charakterystycznym i ważnym w życiu arty-
sty rozdziałem są świąteczne stajenki. 

Zamiłowanie do świątecznych przedsta-
wień zaczęło się już w dzieciństwie, gdy ta-
kie prace wykonywał z kartoników po ma-
karonie. Długo potem, w latach 70., kiedy
pracował jako dekorator w poznańskim
„Okrąglaku”, świąteczne klimaty powróciły
z rozmachem w wystawowych oknach. –
Miałem szalone pomysły i słabość do tego te-
matu – wspomina dziś Roman Czeski, któ-
ry za dekoracje otrzymał dwukrotnie,
wspólnie z zespołem, ogólnopolską I na-
grodę.  Przygoda ze stajenką zaczęła się już
w Mosinie. Dziś artysta nie wie skąd
dokładnie to mu się wzięło, że zaczął robić
stajenki – w określonym wówczas celu. Za-
nim światło dzienne ujrzały doroczne se-
rie znanych już powszechnie stajenek, wy-
konywał „z czegoś tam” pojedyncze eg-
zemplarze, żeby ucieszyć ludzi. – Wrę-

czałem je osobom, których nie znałem – opo-
wiada o swoim prywatny przedsięwzięciu
Roman Czeski. – Wymyśliłem taki mój  re-
gulamin i chodząc codziennie rano do skle-
pu, zawsze miałem w koszyku stajenkę.
Kiedy już zrobił zakupy, odwracał się i temu,
kto za nim stał, wręczał wyjętą z koszyka
stajenkę. 

Nowy rozdział stajenkowej historii otwo-
rzyło „odkrycie” przez artystę tworzywa
MDF. I tak, w roku 1996 powstały pierw-
sze, rzeźbione rylcem stajenki, a po roku na-
stępne, bo zaczęły się podobać. – Przyszedł
czas, że zupełnie przypadkowo zaintereso-
wałem się odlewami, a odlewnię miałem pod
nosem, u Grzesia Lipiaka – opowiada o ewo-
lucji stajenek ich autor, który z radością
„odkrył” kolejny materiał i możliwość
powielania pojedynczych egzemplarzy.
Pierwsza mosiężna, to rok 1998. – Udręka
rozmyślania o nowej stajence trwała chyba
pół roku. Powodem były przychylne ko-
mentarze i pytania o następne stajenki.

Te pierwsze artysta wręczał najbliższym.
– Stwierdziłem – mówi artysta – że stajen-
kę mogę też podziękować tym, którzy w ciągu
roku dali mi pracę. Z czasem pojawiły się za-
mówienia, a z roku na rok było ich coraz wię-
cej – nie starczało 30 i 50 było już za mało.
Stajenki zyskały też kartonową oprawę:
skoro zamawiano je na prezent, musiały się

prezentować.  W roku 2009 jedna z oko-
licznych firm, która do dzisiaj współpracuje
z artystą, zamówiła ich 250, bo właściciel,
imiennik artysty, podziela zamiłowanie
do świątecznych klimatów.  

Co roku nowa stajenka, a pomysły przy-
nosi życie. Historia stajenek Romana Cze-
skiego to swoisty pamiętnik, także w sen-
sie dosłownym, bo do każdej z nich artys-
ta spisuje opowieść skąd wziął się pomysł.
Jedna z nich to historia o kilkuletniej Oli-
wii, dziewczynki z rodziny artysty, która
pięknie śpiewała kolędy i choć nie umiała
czytać, trzymała w rękach śpiewnik – do
góry nogami. – Zapytałem, gdzie się nau-
czyła śpiewać – opowiada R. Czeski. – Od-
powiedziała, że w filharmonii, a ja pytam da-
lej – w jakiej filharmonii? A ona na to: „jak
to w jakiej – w poznańskiej!” Później po-
myślał, by umieścić ją na stajence, ale miał
też inne rozwiązanie. – Wahałem się do cza-
su, kiedy spotkaliśmy się ponownie latem w
Katedrze Poznańskiej po mszy św. pamięci
mojej siostry. Z tłumu nagle wybiegła Oliwia
i skacząc na mnie z wyciągniętymi rączka-
mi szepnęła „tęskniłam za ta twoją brodą”.
W ten prosty sposób wygrała przetarg na
zagospodarowanie wolnego terenu o po-
wierzchni 90 na 60 mm przeznaczonego na
działania plastyczne o tematyce świątecz-
nej. 

Od�udręki�do�Czeskiej�stajenki�

Rozstrzygnięcie konkursu 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe w konkursie dla czytelników

ogłoszonym w grudniowym numerze „Informatora Mosińskiego” brzmi: Gwiazda
Betlejemska. Udzielając takiej odpowiedzi, zwycięzcami konkursu zostali:  Grze-
gorz P., Piotr G., Beata W., Tomasz P., Hanna S. Laureaci otrzymali nagrodę – płytę
Marcina Lewandowskiego „Kolędy i Pastorałki” na Fletni Pana.

Gratulujemy!
Redakcja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mo-
sinie składa serdeczne podzięko-
wania Zarządowi Koła Pszczelarzy
Mosina-Puszczykowo za przekaza-
nie miodu. Pomoc trafiła do rodzin
najbardziej potrzebujących. 
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Na początku grudnia w Salonie Poetyckim Galerii Miejskiej gościł
Michał Grudziński – aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Spotkanie
zatytułowane „Za chwilę sypnie śniegiem” poprowadziła poetka
Kalina Izabela Zioła.

Spotkania z poezją w Galerii Miejskiej w Mosinie zawsze cieszą
się dobrą frekwencją. Na pewno nie będzie przesadą stwierdzenie,
że tym razem Salon Poetycki pękał w szwach, bo zabrakło miejsc
siedzących. Liryczne wiersze ze świątecznym akcentem czytali
naprzemiennie aktor i poetka. Do tego świąteczna poezja zos-
tała podana również w oprawie muzycznej. Nastrojowe pieśni
wykonał przy własnym akompaniamencie gitarowym Tomasz
Bateńczuk. Prezentacje artystów spontanicznie przerodziły się
we wspólne śpiewanie kolęd. Trzeba też wspomnieć, że gospo-
dyni tego miejsca, Dorota Strzelecka, zadbała o okolicznościo-
wy wystrój i zapach świątecznych pierników.

Wieczór był okazją do wspomnień o pamiętnych Wigiliach.
Swoją osobistą refleksję przedstawił najpierw gość wieczoru, Mi-
chał Grudziński. Z przekornym dowcipem, którego nie brako-
wało zresztą tego wieczoru, opowiedział o wieczerzy wigilijnej
z odległych czasów obowiązkowej służby wojskowej. Również
publiczność podzieliła się własnymi wigilijnymi wspomnieniami.

Spotkanie było okazją do promocji najnowszego tomiku po-
ezji Kaliny Izabeli Zioła, do którego ilustracje wykonał prof. Ja-

cek Strzelecki – nasz mosiński artysta. Świąteczny wystrój Ga-
lerii uświetniła przepiękna Szopka wykonana przez Romana Cze-
skiego – artysty, którego świąteczne inspiracje są tematem wy-
stawy w Izbie Muzealnej. Na koniec goście wieczoru złożyli
wszystkim życzenia świąteczne i podziękowanie za wspaniały
wieczór. – Wszystkie spotkania Salonu są niezwykłe, ale dzisiaj
było szczególnie wzruszająco. Mam nadzieję, że wzruszyłam się
nie tylko ja, ale Państwo również – powiedziała kierując słowa
do uczestników spotkania Małgorzata Kaptur, przewodnicząca
Rady Miejskiej. – Tak naprawdę po raz pierwszy w tym roku po-
czuliśmy, że święta są tuż tuż... �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

W�Salonie�sypnęło�śniegiem

Inna historia, to opowieść o pustym
miejscu przy stole zaznaczonym na stajence
w roku, w którym artysta doznał zawału
serca. Inna stajenka przedstawia Dziecinę
– dwutygodniową wnuczkę znajomej.
Dobry znajomy Romana Czeskiego obda-
rowany został jedną z pierwszych stajenek.
– Gdy po roku – opowiada z humorem ar-
tysta – zawiozłem mu kolejną, usłyszałem:
„To ma być znowu?” Może to zbieg oko-
liczności, a może to ta stajenka sprawiła,
że ów znajomy starający się z żoną przez kil-
ka lat o dziecko, doczekał się go...gdy do-
stał pierwszą stajenkę. Po latach, powiedział
artyście: „Wiesz, ja już mam dwoje dzieci, ale
stajenkę możesz przywieźć”...” 

Jest też stajenka o rodzinnym mieści ar-

tysty Buku. W swoim stajenkowym pa-
miętniku Roman Czeski napisał: „Widzimy
szeroko otwarte wrota os stajni i przez któ-
re można zajrzeć do środka i przez to, że nie
są zamknięte, odsłaniają nam piękną No-
winę, a kolędy bez tłoku lecą jak te anioły 
w świat. Cud narodzin pierwsze podziwiają
zwierzątka tam przebywające, a gwiazda bet-
lejemska powadzi Trzech Wędrowców. Jesz-
cze trochę czasu upłynie, zanim dotrą z da-
rami...”. 

Czy artysta ma już pomysł na tego-
roczną, świąteczną stajenkę? Jak zdradził re-
dakcji, są już dwa projekty, ale czy akurat
któryś z nich zwycięży, tego on sam jeszcze
nie wie, bo skoroszyt z pomysłami jest bar-
dzo gruby. Kto wie jakie inspiracje spotkają

artystę, zanim zacznie przygotowania do
Świąt...

Są stajenki małe i stajenki ogromne, na-
wet takie do dwóch i pół metra. Roman
Czeski konstruuje razem z synem Mi-
kołajem. – Bez niego – mówi artysta – nie
potrafiłbym tego zrobić. Stajenki duże mają
ruchome elementy. Gdy się je włączy roz-
brzmiewa kolęda lub pastorałka, a pod-
świetlone elementy zapalają się i gasną 
w wyreżyserowanych momentach. – Tylko
syn potrafi to uruchomić – wyjaśnia dalsze
szczegóły R. Czeski. Górna część takiej szop-
ki, to przedstawienie Bożego Narodzenia
według własnej interpretacji artysty. 

Dolną część wypełnia pejzaż. – Kiedyś ma-
lowałem tam polskie zimy, ale teraz, kto za-
mawia stajenkę, ma na niej swój własny dom. 

Na jednej z jego ruchomych szopek właś-
nie, w jednym z okienek zabłysło światło.
– To moja Mosina i mój dom - ta stajenka,
choć byli chętni by ją kupić, nie pójdzie nig-
dzie w świat. 

Świąteczne inspiracje Romana Czeskiego
to nie tylko historia o stajenkach. To także
unikatowe kartki świąteczne i ilustracje, któ-
re w tym roku doczekały się albumowego
wydania, ale to zasługuje na kolejną opo-
wieść – może na tegoroczne Święta? Na to
jednak, trzeba jeszcze trochę poczekać... �

Joanna Nowaczyk
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Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” zaprosiło rodziców
swoich przedszkolaków, ich rodziny i znajomych na przed-
stawienie jasełkowe. Odbyło się ono  w piątek 8 grudnia 2017
r. w Mosińskim Ośrodku Kultury. 

Zebrało się tam około dwustu osób, a wśród nich zaproszeni
goście – kierownik Referatu Oświaty Pani Anna Balcerek –
Kałek oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Edward Majka. Spek-
takl był niezwykły. Głównym powodem były brawurowo ode-
grane role, w które wcielili się rodzice przedszkolaków oraz
ich nauczycielki. Występy uświetnił zespół muzyczny „Skrza-
tersi”, w którym na gitarach i oboju grali także rodzice.
Wszystko zakończyło się wspólnym spotkaniem przy kawie
i pysznych ciastach.  Tegoroczne „Jasełka na wesoło”  na pew-
no będziemy jeszcze długo wspominać. Mamy nadzieję, że nasi
goście również. � Anna Szuba

Jasełka�na�wesoło

Młodzież ze Szkolnego Koła
Wolontariatu Zespołu Szkół im.
Adama Wodziczki w Mosinie od-
wiedziła mieszkańców Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
„ŚWIERKOWy ZAKąTEK” w
Mosinie. Było to spotkanie o cha-
rakterze świątecznym, podczas
którego młodzież podarowała podopiecznym przygotowane wcześ-
niej pierniki oraz złożyła świąteczne życzenia. Panowała bardzo miła
i serdeczna atmosfera. Głównym celem odwiedzin było wspólne 
z pensjonariuszami i pracownikami ośrodka śpiewanie kolęd.

Po kolędowaniu młodzież rozmawiała z podopiecznymi i widać
było, że sprawia to wszystkim wielką radość. Pensjonariusze byli za-
chwyceni możliwością porozmawiania z naszymi uczniami. W tra-
cie wymiany zdań jedna z pań powiedziała, że „śpiew umila życie”
i miała rację, ponieważ po kolędowaniu widać było, że podopieczni
zakładu rozkwitli. Czas jednak szybko minął i nasze spotkanie do-
biegło końca. Wszyscy zostaliśmy ubogaceni kolejnym wydarzeniem
w naszym życiu. � Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie

Kolędowanie�w�Świerkowym�Zakątku

2 grudnia ubiegłego
roku, w Pecnej z ini-
cjatywy pana sołtysa
Kazimierza Wróbla,
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pecnej,
Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pecnej, odbyły
się „Mikołajki”. Przy tej okazji zorganizowano kiermasz świątecz-
ny, którego celem było zintegrowanie rodziców, dzieci, mieszkań-
ców wsi, gminy i parafii. Dodatkowo Rada Rodziców postanowiła
pozyskać środki finansowe na zakup tablicy interaktywnej do jed-
nej z sal lekcyjnych oraz sztandaru dla szkoły (harmonogram prac
dotyczący nadania imienia szkole jest już gotowy i wkrótce ruszy
stosowna procedura).  Na mieszkańców Pecnej oraz okolicznych
miejscowości czekały tego dnia liczne atrakcje. Po mszy świętej barw-
ny korowód uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców wsi oraz
gości przeszedł z kaplicy na plac przy ul. Łąkowej. Tutaj przygo-
towano stoiska z różnymi upominkami. Wszystkie przedmioty zos-
tały ręcznie wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pec-
nej oraz ich krewnych. Po oficjalnym rozpoczęciu odbyły się wy-
stępy artystyczne. Uroczystość prowadził pan Piotr Demuth z MOK
w przebraniu renifera z pomocą dwóch elfów. Wokalne umiejętności
zaprezentowały przedszkolaki z grupy Biedronek, a następnie ucznio-
wie z klas IV – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum. Uczest-
nicy kiermaszu mogli obejrzeć „Zagrodę Kmiecia” przygotowaną
przez pana Grzegorza Kosowskiego, pojeździć kolejką parkową na-
leżącą do pana Roberta Bociana. Dzieci chętnie jeździły na kucy-
kach. Dla tych, którzy zgłodnieli, była ciepła zupa przygotowana
przez państwa Mendel. Istniała też możliwość upieczenia kiełba-
ski oraz skorzystania z ciepłych napojów. 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu tej akcji: or-
ganizatorom, uczniom klas szkoły podstawowej i oddziałów gim-
nazjalnych, sponsorom, uczestnikom SERDECZNIE DZIęKUJE-
My!!! �

Dorota Paluszkiewicz
fot. A. Budzińska

Mikołaki�
w�Pecnej

20 grudnia, na czte-
ry dni przed
pierwszą gwiazdką,
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie
zaprosił do Mosiń-
skiego Ośrodka Kul-
tury na tradycyjne, bożonarodzeniowe spotkanie swoich uczniów,
pedagogów, a także osoby i instytucje wspierające jego działalność. 

Wśród wielu gości obecni byli przedstawiciele samorządów, min.
Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, Burmistrz Gminy Pusz-
czykowo Andrzej Balcerek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i
przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, przed-
stawiciele stowarzyszeń, Wielkopolskiego Parku Narodowego, po-
licji, straży pożarnej. Podopieczni SOSW pod okiem swoich nau-
czycieli przygotowali wspaniały, świąteczny spektakl zatytułowany
„Radość”. Część artystyczną dopełniły pastorałki w wykonaniu
nauczycieli i uczniów ośrodka, które wprowadziły salę w bożona-
rodzeniowy nastrój. Spotkanie było okazją do wypowiedzenia
ciepłych słów i świątecznych życzeń, a także do obdarowania dzie-
ci upominkami. Na specjalnym stoisku można było także doko-
nać zakupu prezentu pod choinkę w postaci rękodzieła uczniów
i nauczycieli SOSW.

Na zakończenie uroczystego spotkania harcerze z 19 PDH NS
z Hufca ZHP Mosina przekazali na ręce dyrektora Specjalnego Oś-
rodka Szkolono-Wychowawczego Bożeny Mazur światełko bet-
lejemskie, a ks. proboszcz Edward Majka poświęcił opłatki. �

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Radość�na�Boże�Narodzenie
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Dokarmianie zwierząt to niestety bardzo po-
ważny problem. O ile można uznać, że za-
chowanie takie ze strony ludzi jest podykto-
wane troską o zwierzęta, o tyle niestety nie na-
leży jednocześnie do najbardziej przemyśla-
nych. Najpopularniejsze jest oczywiście do-

karmianie ptaków. Już od dziecka jesteśmy ucze-
ni, że zima to czas, kiedy należy wspomóc naszych

„skrzydlatych braciszków” i to nawet w specjalnie przy-
gotowanych „stołówkach”. Tymczasem ornitolodzy zwracają uwa-
gę, że to dzikie zwierzęta, które muszą aktywnie poszukiwać po-
karmu, nabierając umiejętności przetrwania. Dokarmianie pta-
ków to też duża odpowiedzialność, bo raz nauczone będą wra-
cać i nie bardzo rozumieją, że „dokarmiacz” wyjechał na ferie
i trzeba będzie o siebie zadbać. Karmnikami na pewno zachwy-
cone są drapieżniki i to zarówno te domowe, np. kocury, jak i dzi-
kie – kuny, krogulce, czy sójki, dla
nich to też „stołówka”. Nato-
miast z całą pewnością popra-
wiła się jakość podawanego w
karmnikach pokarmu, który stał
się powszechnie dostępny pod
różnymi postaciami. Nauczyliś-
my się już dokarmiać natural-
nym pokarmem w postaci różne-
go rodzaju ziaren, niestety nie
dotyczy to ptaków wodnych,
które najczęściej pasiemy pieczywem i to często starym, nierzadko
wręcz spleśniałym. No cóż, trudno powiedzieć, że chleb, bułki,
czy drożdżówki są dla kaczek i łabędzi pokarmem naturalnym,
na próżno szukać wśród nich piekarzy, czy cukierników. Część
tego „poczęstunku” zjedzą ryby, czy ślimaki, jednak bardzo duża
część pozostanie, stając się pożywką dla drobnoustrojów, pro-
wadząc też do organicznego zanieczyszczenia wody, a w efekcie
do spadku jej przezroczystości, przyrastania warstwy mułu, „za-
kwitu” glonów i specyficznego „zapaszku”. A ptaki? No cóż, poza
gastrycznymi sensacjami, przyzwyczajone do dokarmiania po-
zostają na zbiornikach wody stojącej i przy ostrych zimach wma-
rzają w lód, podczas gdy naturalnie powinny migrować na rze-
ki, gdzie woda nie tak szybko zamarza i zawsze można znaleźć
naturalny pokarm. 

Problem dokarmiania może dotyczyć także większych zwierząt.
Czasami jest on nieświadomy jak poprzez wcześniej opisane wy-
rzucanie odpadków organicznych do kontenerów, czy koszy. Jed-
nak zdarza się celowe dokarmianie, szczególnie popularne wśród
turystów. To skrajna nieodpowiedzialność, która może skutko-

wać przenoszeniem chorób i pasożytów, ale prowadzi także do
zmian w zachowaniu się zwierząt. Nie tylko przestają poszuki-
wać naturalnego pokarmu, ale zatracają wrodzony lęk przed
człowiekiem, traktując go jak żywiciela. Oczywiście może być to
dla nich zgubne, bo nie każdy jest przyjaźnie nastawiony do dzi-
kich zwierząt, dochodzi do starć z psami, potrąceń przez samo-
chody itd. Warto również zdawać sobie sprawę, że taka „znajo-
mość” nie jest również bezpieczna dla nas. Zwłaszcza duże zwie-
rzęta, które w naturze nie mają naturalnych wrogów, bo duże dra-
pieżniki, jak np. wilki, w wielu miejscach zostały wytępione, szyb-
ko przyzwyczają się do dokarmiania. Przykładem mogą być dzi-
ki. To bardzo inteligentne zwierzęta, jednocześnie duże i silne, 
a to już „mieszanka wybuchowa”. Bardzo szybko uczą się, że
człowiek jest tym, który karmi i przekazują tę wiedzę kolejnym
pokoleniom. Z czasem stają się nie tylko uciążliwe, ale i nie-
bezpieczne. Potrafią domagać się pokarmu, a na próby odgania-

nia reagują agresją. Wszystko to może się skończyć tra-
gicznie, a przykładów jest niestety coraz więcej.

Chętnie wypoczywamy i osiedlamy się w bezpośred-
nim sąsiedztwie natury. Chcemy mieć piękny widok 
z okien, spacerować, biegać i jeździć rowerem wśród łąk
i lasów. Chcielibyśmy pełnymi garściami czerpać z do-
brodziejstw czystego środowiska. Sielankowe obrazki
burzą nam komary i kleszcze, nie chcemy „robactwa”,
za głośne są żaby, czy ptaki, krety ryją nam trawniki, my-
szy wchodzą do domów, osy zakładają w nich swoje
gniazda, kuny przegryzają kable w samochodach, jele-

nie i dziki szukają pożywienia na naszych polach i w sadach. Za-
pominamy jednak, że jesteśmy tylko częścią wielkiego kręgu życia,
jednym z bardzo wielu gatunków zamieszkujących Ziemię, że co-
raz większą jej część zabieramy dla siebie, myśląc, że czynienie
jej sobie poddaną nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością.
A przecież skoro uważamy siebie za najbardziej inteligentną is-
totę na naszej Planecie, to oznacza, że to właśnie my jesteśmy naj-
bardziej za nią odpowiedzialni. Kto ma Ją chronić? Dęby, stokrotki,
borsuki, dziki, czy wilki? A może jabłonie, porzeczki, krowy, ko-
nie lub psy? Kierujmy się więc nie tylko sercem, ale i rozumem,
pogłębiajmy wiedzę, która kształtuje naszą świadomość, walcz-
my z tym, co zagraża naturze, bo oznacza to, że jest zagrożeniem
dla nas samych. Zadbajmy o właściwe przechowywanie odpadów
organicznych, nie wyrzucajmy ich w środowisku i nie dokar-
miajmy dzikich zwierząt! �

dr inż. Rafał Kurczewski
z-ca dyrektora ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000

w Wielkopolskim Parku Narodowym

RESZTKI Z PAŃSKIEGO STOŁU –�cz.�II

fot. mgr inż. Beata Gerlof, adiunkt Parku, 
zespół ds. Ochrony Przyrody i Natura 2000
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W Mosinie, w okresie przedświątecznym, od 15 lat odbywają się prze-
glądy bożonarodzeniowych przedstawień dla dzieci i młodzieży, które
cieszą się niemalejącym zainteresowaniem placówek oświatowych na-
szej Gminy. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Mo-
siński Ośrodek Kultury. 

W tym roku szkolne i przedszkolne gru-
py jasełkowe rywalizowały o tytuł naj-
lepszych, prezentując się na scenie MOK-
u w ciągu dwóch dni – 12 i 13 grudnia.
Oceniało je jury w składzie: Nina Kas-
przyk, Joanna Janecka-Rembowska 
i Andrzej Kasprzyk. 15 grudnia, podczas
Finału XV Gminnego Przeglądu Jasełek, poznaliśmy wyniki tych
zmagań. Uroczystość poprowadził dyrektor Mosińskiego Ośrodka
Kultury Marek Dudek. Przedstawiciele zwycięskich grup oraz lau-
reaci wyróżnień otrzymali gratulacje i nagrody, wręczane przez
jury, w towarzystwie Małgorzaty Kaptur – przewodniczącej Rady
Miejskiej oraz Przemysława Mielocha – zastępcy burmistrza.

Uroczystość uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wyko-na-
niu Marcina Lewandowskiego, który wprowadził na Sali Re-
prezentacyjnej MOK-u niepowtarzalny klimat i świątecz-ny na-
strój. Marcin Lewandowski, utalentowany, mosiński muzyk, li-
der zespołu Tequila Band, jest jednym z niewielu polskich ar-
tystów grających na Fletni Pana. Na tym właśnie instrumencie
wykonał godzinny koncert, podczas którego usłyszeliśmy pięk-
ne kolędy, pastorałki, a także inne, wpisujące się w świąteczny
nastrój utwory, takie jak „Gabriel’s Oboe” z filmu Misja, czy
„Hallelujah” Leonarda Cohena. Dźwięki fletni, uzupełnione cza-
sem trąbką, dopełnił śpiew artysty, a także publiczności. Na Sali
Reprezentacyjnej MOK-u zabrzmiały wspólnie wykonane, naj-
piękniejsze polskie kolędy...

Wyniki XV Gminnego Przeglądu Jasełek:

Przedszkola i klasy 0 szkół podstawowych

wyróżnienia: Julia Kruk (Przedszkole w Krośnie), Zuzanna Ma-
ciejewska (Przedszkole nr 4 w Mosinie), Zuzanna Lamperska

(Przedszkole w Wiórku). I miejsce: Publiczne Przedszkole
„Słoneczko” w Rogalinku, II miejsce: Zespół Szkół w Krośnie,
Przedszkole w Krośnie, III miejsce: Przedszkole nr 4 w Mosinie.

Szkoły podstawowe, klasy I – III

wyróżnienia: Cezary Karpezo (Zespół Szkół w Krośnie, SP im.
15. Pułku Ułanów Poznańskich), Amelia Płócieniak i Martyna
Silska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie), Wiktoria Janko-
wiak i Oliwia Ptaszyńska (Szkoła Podstawowa w Pecnej) I miejs-
ce: Szkoła Podstawowa w Rogalinie, II miejsce: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Mosinie, III miejsce: Szkoła Podstawowa w Pec-
nej.

Szkoły podstawowe, klasy IV – VI

wyróżnienia: Apolonia Dudek (Szkoła Podstawowa w Ro-
galinku) oraz Maria Krajewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mo-
sinie), I miejsce: Szkoła Podstawowa w Rogalinku, II miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, III miejsce: Zespół Szkół
w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów Poz-
nańskich.

Szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne

wyróżnienia: Zofia Czaplicka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mo-
sinie), I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie – Gim-
nazjum.

Grand Prix XV Gminnego Przeglądu Jasełek w Mosinie zdo-
była grupa jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Gratulujemy! �
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Koncertowy�finał�Jasełek

W okresie przedświątecznym, jak każe
tradycja, do wielu naszych zakątków za-
witał św. Mikołaj. Z wizytą wybrał się
także do Rogalina, a wspólne spotkanie
z nim „załatwił” dzieciom jeden z miesz-

kańców tej wsi pan Andrzej Mizerny, któ-
ry na co dzień szefuje tutejszej Wspólnocie
Mieszkaniowej. Na wiejskim placu zabaw
zlokalizowanym przy osiedlu w Rogalinie,
od kilku lat pan Andrzej organizuje dla
najmłodszych mikołajkową zabawę. Jego
przedsięwzięcie wspiera żona, a także
sponsorzy, którzy chętnie ofiarowują na
tę okoliczność słodkości. Wspiera ją rów-
nież Rada Sołecka wsi, a sołtys Maria Wit-
kowska, chwali tę oddolną inicjatywę. –
Na mikołajkowy festyn dzieci przyjeżdżają
nawet spoza Rogalina i każde z nich dostaje
jakąś słodycz – mówi pani sołtys. 

Gwiazdkowy, radosny nastrój dla placu
zabaw w Rogalinie i przebywających tu
dzieci zapewnia świąteczne oświetlenie,

które własnoręcznie zainstalował – pan
Andrzej Mizerny.

Taka inicjatywa jest naprawdę godna po-
chwały. Gratulujemy pomysłu, chęci
i przedsiębiorczości, a w imieniu wszyst-
kich zadowolonych dzieciaków – dzię-
kujemy! �

J. Nowaczyk
Fot. JN/Tomisław Paciorek

INICJATyWA�GODNA�POChWAły
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W grudniu tego roku minie 100 lat od wybuchu powstania wielkopolskiego.
Wzięli w nim liczny udział także mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. Na terenie na-
szej gminy znajdują się miejsca upamiętniające zbrojny czyn Wielkopolan. �

Powstanie wielkopolskie –�Gmina�Mosina�Pamięta

Jak to się stało

Z początkiem 1848 roku, Europę ogarnęła fala rewolucyjnych
wystąpień. W lutym, trzydniowe walki na ulicach Paryża
skłoniły króla Francji do abdykacji – proklamowano republikę.
13 marca rozpoczęła się rewolucja w Wiedniu, a trzy dni pó-
źniej – walki w Berlinie. Na ziemiach polskich, po nie tak daw-
nej klęsce powstania listopadowego, znów odżyła nadzieja na
odzyskanie niepodległości.

Wielkie Księstwo Poznańskie utworzone z ziem zaboru pru-
skiego postanowieniem kongresu wiedeńskiego, w wyniku re-
presji po powstaniu listopadowym nie cieszyło się już auto-
nomią. Wypadki berlińskie obudziły nadzieję na jej odzyska-
nie, a może nawet na niepodległość. Do Poznania z więzienia
w Moabicie powrócił Ludwik Mierosławski, który objął do-
wództwo nad Wydziałem Wojskowym i rozpoczął organizowanie
oddziałów zbrojnych. Powołany przez Polaków Komitet Naro-
dowy rozpoczął rokowania z pruskimi władzami, które 11 kwiet-
nia doprowadziły do ugody w Jarosławcu – obietnicy autono-
mii i polskich urzędów, w zamian za redukcję oddziałów po-
wstańczych do liczby 3 tysięcy. Prusy nie dotrzymały jednak wa-
runków ugody, dążąc do likwidacji wszystkich oddziałów, co do-
prowadziło do zbrojnej walki. 29 kwietnia wojska pruskie roz-
gromiły obóz powstańczy w Książu i zaatakowały dwa pozos-
tałe – w Miłosławiu i Wrześni. 30 kwietnia oddziały Mie-
rosławskiego odniosły zwycięstwo pod Miłosławiem, a 2 maja
– w bitwie pod Sokołowem.

Tymczasem 1 maja w Górce pod Trzebawiem walczący
wcześniej pod Książem kapitan Narcyz Celiński, utworzył po-
wstańczy oddział, do którego dołączył Jakub Krauhofer-Kro-
towski. 

W Mosinie, tak jak w wielu miastach Wielkiego Księstwa Poz-

nańskiego, od marca urzędował już Komitet Narodowy w skład-
zie: nauczyciel Wojciech Rost, krawiec Antoni Adamski, piwo-
war Stanisław Stefanowicz, garncarze Jan Kordylewski i Anto-
ni Ruszkiewicz. Dalsze wypadki w korespondencji wojennej do
„Gazety Polskiej” (nr 38 z 6 maja 1848 r.) redagowanej przez
Hipolita Cegielskiego, opisał ich uczestnik, który z oddziałem
powstańców znalazł się w Mosinie: ...W nocy ruszyliśmy częś-
cią do Mosiny częścią do Sowińca. W Mosinie odebrano żandar-
mowi konia i 3 pistolety, a dnia sławnego 3 Maja na miejsce
zbiegłego burmistrza komendant Krotowski w imieniu Rzeczy-
pospolitéj Polskiej mianował burmistrzem nauczyciela Rosta ro-
daka i wręczył mu nominacyą opatrzoną pieczęcią. (Orzeł Ja-
gielloński, w miejscu korony wieniec napis; Polska powstająca.) Za-
brano z kwitem 11 wołów i 8 bellów okowity. Nieszczęśliwy przy-
padek wystrzału karabinowego, trzech naszych poranił. Na radzie
wojennej w miejsce Celińskiego mianowano Wilczyńskiego na-
czelnikiem tego ciała partyzanckiego. Co dzień przybywają znacz-
ne oddziały ochotników. Duch jako najlepszy... 

Z niepodległej Mosiny rozesłano surowe listy do władz pruskich
nakazujące posłuszeństwo, opatrzone opisaną wyżej pieczęcią. Jak
napisał w jednej ze swoich książek prof. Bogusław Polak, od Stę-
szewa do Kórnika, w każdej wsi i miasteczku, dokąd dochodził po-
wstańczy oddział, zwoływano mieszkańców i nakazywano obiór
nowych władz miejscowych wzorem Mosiny. �

J. Nowaczyk

100�lat�Rzeczypospolitej
Mosińskiej

Obelisk z 2009 r. poświęcony poległemu 
powstańcowi Piotrowi Mockowi – Osiedle 

nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie.

Ulice:
ul. Piotra Mocka w Mosinie 

ul. Powstańców Wielkopolskich
• w Mosinie 

• w Drużynie Nowinkach 
• w Pecnej

Kamień z 2009 r. poświęcony powstańcom 
i uczestnikom walk w latach 1918 – 21 

– cmentarz parafialny w Mosinie.

Berlin. Świętujący rewolucjoniści 
po wygranej w marcu 1848

Tablica poświecona powstańcom 
wielkopolskim na Pomniku Pamięci 

w Mosinie.
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Jadwiga Rozmiarkówna dorastała na tere-
nie przedwojennej Gminy Mosina w Niwce
Starej. Zginęła w styczniu 1940 r., w czasie
misji kurierskiej do Londynu. Warszawa ma
swoich kurierów – Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego, czy Jana Karskiego. Swoją kurierkę ma
także Ziemia Mosińska.

Jadwiga Rozmiarkówna urodziła się 4 lutego
1917 r. w Kozach na Podbeskidziu, z rodzi-
ców Andrzeja (ur. w Czołowie koło Kórnika)
i Haliny z domu May (ur. w Poznaniu).

Wychowała się w domu, w którym pano-
wała atmosfera pełna uczuć patriotycznych
i społecznych. Jej dziadek, Roman May, po-
wstaniec styczniowy, był znanym działaczem
gospodarczym Wielkopolski pod zaborem
pruskim. Matka Jadwigi w okresie między-
wojennym działała w Polskim Czerwonym
Krzyżu i Towarzystwie „Sokół”, a wuj, Cy-
ryl Ratajski kontynuował gospodarcze dzieło
Romana Maya. W powstaniu wielkopolskim
był łącznikiem Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej z Komitetem Narodowym Polskim
w Paryżu, w latach 1922 – 34 i w dniach 5–
14 września 1939 r. prezydentem Miasta Poz-
nań, a do roku 1942 Delegatem Rządu Emi-
gracyjnego na Kraj w Warszawie.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918,
rodzice Rozmiarkówny wrócili do rodzinnej
Wielkopolski. W roku 1922 ojciec Jadwigi ku-
pił gospodarstwo rolne w Starej Niwce –
w ówczesnej Gminie Mosina, gdzie Jadwiga
zamieszkała na stałe się w roku 1934. Już 
w latach szkolnych brała czynny udział w pra-
cy społecznej, przede wszystkim w 17. Poz-
nańskiej Drużynie Harcerek im. Wandy Mal-
czewskiej.

Po maturze, w celu ugruntowania znajo-
mości języka francuskiego wyjechała do
Ostendy, do belgijskiej międzynarodowej
szkoły zgromadzenia sióstr „Sacre Coeur”.
Była tam jedyną Polką w gronie uczennic roz-
maitych narodowości. Na obchody święta
Chrystusa Króla zakupiła z własnych pie-
niędzy sukno na sztandar Polski, którego nie
było w zgromadzeniu. Następnie wyjechała
do Paryża i tam w szkole „Alliance Francai-

se – Ecole de la Langue Francaise” w roku
1937 otrzymała dyplom z języka francu-
skiego. Zajęta nauką, nie przestała służyć
ideom harcerskim. Nawiązała kontakt ze
skautingiem francuskim i brała udział w jego
pracach. Równocześnie przejęta sprawą Po-
laków na obczyźnie, podjęła się prowadze-
nia drużyny harcerskiej dzieci robotników
polskich w miejscowości Sucy pod Paryżem.
Jeździła tam i uczyła dzieci historii polskiej
i polskich piosenek. W czasie swego pobytu
we Francji korzystała z każdej okazji, aby poz-
nać ten kraj i zamieszkujących go ludzi. Za-
praszana przez koleżanki z Ostendy zwiedziła
Belgię, Luksemburg i Holandię, odwiedziła
również Jamboree – Światowy Zlot Skautów,
gdzie spotkała się z założycielem skautingu
Robertem Baden-Powell'em. Wracając do Pol-
ski, zatrzymała się m.in. w Monachium, gdzie
zrobiła zdjęcie pomnikowi ziem „utraconych”
(po I wojnie światowej). W albumie, który
własnoręcznie opisywała, naniosła prorocze
słowa: TyCH ZIEM TAM WyPISANyCH
NIE DOSTANIECIE! - CHyBA PRZEZ NA-
SZą KREW... NASZą ŚMIERĆ

W 1937 r. wróciła do Polski i rozpoczęła
praktykę handlową w międzynarodowej fir-
mie transportowej „Warta” w Gdańsku. Tu
również zajęła się pracą w harcerstwie, pro-
wadząc drużynę dziewcząt polskich. 
W Gdańsku należała też do drużyny harce-
rek-żeglarek i wraz z nimi wypływała na rej-
sy po Bałtyku. W marcu 1939 r. ukończyła
w Buczu Śląskim kurs drużynowych starszych
drużyn harcerskich.

Po wybuchu wojny natychmiast przyłączyła
się do ruchu oporu. Już 1 września 1939 r. 
w mundurze harcerskim, z plecakiem, opuś-
ciła na rowerze dom rodzinny i oddała się pra-
cy w punkcie odżywiania i opieki nad ucie-
kającą ludnością cywilną. Później wędrowała
za wojskiem, pełniąc funkcje pomocnicze. Bo-
leśnie przeżyła klęskę wrześniową, a także
śmierć starszego, przyrodniego brata Prze-
mysława Warmińskiego, w Warszawie na ba-
rykadzie grochowskiej, ale nie załamała się.
Przystąpiła do organizacji „Ojczyzna”, którą
współtworzyli pod patronatem ks. Infułata Jó-
zefa Prądzyńskiego Kirył Sosnowski i Tomasz
Grott. „Ojczyzna” z założenia miała być or-
ganizacją elitarną, skupiającą się na organi-
zacji struktur państwa podziemnego, trosce
o przetrwanie narodu oraz działalności na
rzecz ubogich, głównie rodzin, których oj-
cowie byli więźniami i jeńcami wojennymi.
Jadwiga Rozmiarkówna została łączniczką ds.
pomocy ubogim.

W ostatnich miesiącach 1939 r. jeździła po
Wielkopolsce i zbierała informacje o zbrod-
niach wroga i o skutkach przejścia nawałni-
cy wojennej po kraju. Można przyjąć – z uwa-
gi na doskonałą znajomość terenu i ludzi –
że zebrała również wiadomości o mordzie 

w Mosinie i Kórniku, gdzie zginął jej stryj.
Dane te zostały przekazane Rządowi Emi-
gracyjnemu w Paryżu przez pierwszą kurier-
kę organizacji „Ojczyzna” Hannę
Świeżawską. Drugą emisariuszką była Jadwiga
Rozmiarkówna, z zadaniem przekazania
m.in. Rządowi Emigracyjnemu postulatu
utworzenia Delegatury Rządu na Kraj w Poz-
naniu dla „ziem wcielonych”. Tego postula-
tu i raportu o warunkach okupacji nauczyła
się na pamięć i bez żadnych dekonspi-
rujących papierów udała się na kurierski szlak.
Przed samym nowym rokiem 1940 opuściła
dom rodzinny, jak się później okazało, po raz
ostatni. W styczniu miała udać się przez War-
szawę do Francji, jako łączniczka między kra-
jem a Rządem Emigracyjnym.

W pierwszym etapie podróży miała przed-
ostać się przez góry do Budapesztu. Propo-
nowano jej przewodnika, ona jednak od-
mówiła. Miała bliskiego znajomego Węgra,
który był właścicielem schroniska po drugiej
stronie Tatr. Udała się do Zakopanego. Tam
dowiedziała się, że jej znajomy był widziany
z „hakenkreuz”. Nie chciała się już z nim
spotkać i zaczęła szukać przewodnika na
własną rękę. Ostatecznie znalazła i wybrała
się z nim na szlak 15 stycznia 1940 roku. To
jest ostatni udokumentowany fakt z jej życia
niespełna 23-letniego życia. Miała dotrzeć do
znajomych do Budapesztu. Jednak zginęła 
w górach. Nie wiadomo, w którym miejscu.
Istnieje kilka teorii, ale żadna ostatecznie nie-
potwierdzona: zginęła tuż przed przekro-
czeniem granicy polsko-słowackiej, w Słowa-
cji lub na Węgrzech (między granicą a Bu-
dapesztem).

Matka Jadwigi szukała jej aż do roku 1956,
nawiązując kontakty z Czerwonym Krzyżem,
krewnymi i znajomi m.in. z Czechosłowacji,
Węgier, Włoch, Francji, Luksemburga, Wiel-
kiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Bez-
skutecznie.

Jakkolwiek nie funkcjonowała na co dzień
w społeczności tej ziemi, jest dla naszego śro-
dowiska ważna. Podejmowała działania,
których znaczenie zdecydowanie wykraczało
poza miejsce jej zamieszkania. Może stano-
wić przykład, zwłaszcza dla młodych, życia
pełnego pracy i poświęcenia dla Ojczyzny, 
i tej lokalnej, i Polski. Biografie nieznanych,
podobnych jej ludzi wymagają odkrycia,
aby ich uczcić, uhonorować i zachować 
w ludzkiej pamięci. Dzięki ich postawie, bo-
haterstwu i przelanej krwi, możemy teraz żyć
w wolnej Polsce. �

Przemysław Mieloch

Przemysław Mieloch jest 
autorem m.in. publikacji 

„Jadwiga Rozmiarkówna 
– kurier z Mosiny” 

z cyklu Biblioteka Ziemi 
Mosińskiej, 2008.

�� Jadwiga – kurier z Ziemi Mosińskiej 

Jadwiga Rozmiar-
kówna w Zakopanem,
1938/1939 r. Najpraw-
dopodobniej w tych
spodniach i butach
oraz być może w pre-
zentowanej bluzie wy-
ruszyła na kurierski
szlak w grudniu 1939 r.
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Jubileusz 70-lecia małżeństwa
obchodzili w grudniu tego roku
Maria i Józef Olszewscy, miesz-
kańcy Mosiny. To najstarsza
stażem małżeńskim para w Gmi-
nie Mosina. Jubilatom z okazji
tak szacownej rocznicy, życzenia
w imieniu mosińskiego samo-
rządu złożył Burmistrz Gminy
Mosina Jerzy Ryś.

Państwo Maria i Józef Olszew-
sy pobrali się w 1947 roku Su-
lechowie. W Mosinie zamiesz-
kali w latach 50. Wychowali
wspólnie czwórkę dzieci i do-
czekali się licznej gromady wnu-
ków oraz prawnuków, 
z najmłodszą 3-miesięczną
prawnuczką. - Podziwiamy Państwa jubileusz.
70 lat pożycia i wytrwania w związku, dotrzy-
mania danej sobie obietnicy, to wielka rzecz i nie-
zwykle rzadko to się udaje – powiedział bur-
mistrz, składając Jubilatom życzenia.

Przyłączając się do gratulacji dla wspaniałej
Pary, życzymy zdrowia i pomyślności na dalsze
wspólne lata życia! � 

Redakcja 
Fot. Joanna Nowaczyk

70 lat razem

Uhonorowani Medalem Rzeczypo-
spolitej Mosińskiej w roku 2007. 

Zofia Morasz-Skonka urodzona 
w Rogalinku w 1934 r., w roku 1960 zos-
tała absolwentką Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych  w Gdańsku. Na
wybrzeżu poznała swojego męża, Józefa
Skonkę, absolwenta Wydziału Huma-
nistycznego w zakresie historii na Uni-
wersytecie Gdańskim. 

Po powrocie do Wielkopolski, w ro-
dzinne strony Zofii, Państwo Skonka
zaangażowali się w sprawy lokalnej
społeczności. Ponadto Zofia Morasz-
Skonka oddała swój malarski talent
uwiecznianiu uroków Rogalinka 
i okolicznych, nadwarciańskich kraj-
obrazów, czego efektem były dziesiątki
wystaw indywidualnych i zbiorowych
popularyzujących walory Ziemi Mo-
sińskiej. Małżonkowie poświęcili swój
czas pracy społecznej. Zaprowadzili archiwum Rogalinka i Ro-
galina, zbierając cenne informacje i dokumenty świadczące
o dziejach tych miejscowości i historii mieszkańców. Efektem
tej pracy było kilka lokalnych publikacji oraz wystawa z okaz-
ji 750-lecia Rogalinka „Dzieje, Ludzie, Wydarzenia – Roga-

linek w 750-leciu”. Stałym punktem w działalności kulturalnej
Państwa Skonków było słuchowisko słowno-muzyczne,
kontynuowane po śmierci Pana Józefa, przez Panią Zofię. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje ich zaangażowanie w pra-
cy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Drugi głos znad
Warty” w Rogalinku. Pan Józef, inicjator i świetny organizator
ciekawych wydarzeń, był redaktorem i wydawcą wielu pub-
likacji. Zgromadzi ogromny zasób istotnych informacji,
które przechowywał w 40 segregatorach. 

Państwo Skonkowie przez ponad 42 lata wspólnego życia
wciąż myśleli o Rogalinku, Ziemi Mosińskiej i starali się jej
historię, odnajdując wciąż nowe fakty. Harmonię, zapał do
pracy i życzliwość było widać we wszystkich ich poczynaniach. 

Józef Skonka zmarł 6 listopada 2002 roku. Zofia Skonka ode-
brała Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej, którym oboje zos-
tali uhonorowani, także w imieniu nieżyjącego małżonka. �

Oprac. JN na podstawie laudacji wygłoszonej przez Marię Krause podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie roku 2007. 

GALERIA KAWALERóW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ 

Zofia i Józef Skonka
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WYDARZY SIĘ
>>>

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie wwwwww..mmoossiinnaa..ppll
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury wwwwww..kkuullttuurraa..ggmmiinnaa..ppl, Ośrodka Sportu i Rekreacji wwwwww..oossiirrmmoossiinnaa..ppll

Zapraszamy do wspólnego śpiewu

• Chór emerytów i rencistów „Zawsze młodzi”
przy mosińskim oddziale Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – próby odbywają się 
w każdą środę od 15.00 – 17.00 w sali 10
(podziemie).

• Zespół wokalne „Sikorki” dla uczniów szkół
podstawowych – wtorki 1�.30 – 17.00, 
sala prób – parter. 

• Zespół wokalny „My” – czwartki 
godz. 17.00 – 17.45, sala prób (parter).

Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 3
tel. �1 8132 909.

Nordic Walking

30 czerwca i 1 lipca tego roku, na terenie gminy Mosina odbędą się
Mistrzostwa Świata Nordic Walking! 
Sportowa rywalizacja przebiegać będzie na trzech dystansach: 
5 km, 10 km oraz 21 km, w dwóch kategoriach: indywidualnej 
i grupowej. 30 czerwca – kwalifikacje oraz drużynowe Mistrzostwa
Świata, a 1 lipca – mistrzostwa indywidualne. Miejsce imprezy: 
Mosina, Krajkowo.
Trasa w całości będzie dostosowana do potrzeb kijkarzy i poprowa-
dzona po przepięknych leśnych terenach Krajkowa. Miasteczko 
zawodów będzie mieściło się w Podkowie Leśnej w Krajkowie.
Przepiękne tereny, a także konie w okolicy miasteczka zawodów
i liczne atrakcje zapewnią zawodnikom, ich rodzinom i kibicom 
wiele wrażeń. Organizatorzy wydarzenia: OSIR Mosina, 
Klub Sportowy IDMAR i Nordic Walking Poland. Ideę mistrzostw
i organizację wspiera też chodzezkijami.pl.

Więcej informacji w nastęnym numerze „Informatora Mosińskiego”
oraz na www.osirmosina.pl. 

170 km na 170-lecie 
Rzeczypospolitej Mosińskiej 

Ruszyła akcja: Wykręć swoje 170 km na 170-lecie. Nieważne czy
biegasz, jeździsz na rowerze czy uprawiasz nordic walking - akcja
jest skierowana do każdej osoby, która chce uczcić obchody 
70-lecia Rzeczypospolitej Mosińskiej. Od stycznia do października
zainteresowani mogą wziąć udział w 15 akcjach, podczas których
mają szansę "wykręcić swoje 170 km". 
Regulamin wraz z wykazem imprez sportowych oraz karta 
potwierdzająca zdobyte kilometry dostępne są na stronie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie->http://osirmosina.pl/

Każda osoba, która do 20 października 2018 r. przedstawi 
kartę z poświadczonymi kilometrami uzyska dedykowaną nagrodę.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Dyżury ZUS w roku 2018

Zainteresowane osoby zapraszamy do skorzystania
z możliwości bezpośredniego kontaktu z ekspertami
ZUS. Dyżury pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych - I Oddział w Poznaniu , podobnie jak 
w poprzednim roku, będą odbywały się w budynku nr 2
Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, 
I piętro sala nr 13. 

HHaarrmmoonnooggrraamm  ssppoottkkaańń  nnaa  rrookk  22001188::  
- 21 lutego – w godzinach od 11.00 do 14.00
- 21 marca – w godzinach od 11.00 do 14.00
- 20 czerwca – w godzinach od 11.00 do 14.00
- 19 września – w godzinach od 11.00 do 14.00
- 21 listopada – w godzinach od 11.00 do 14.00
TTeemmaattyykkaa  ddyyżżuurróóww:: Zagadnienia związane z zakresem
emerytur i rent
Zapraszamy do udziału. W przypadku pytań prosimy 
o kontakt: Gminne Centrum Informacji w Mosinie
tel. �1 8192-74� lub gci@mosina.pl. 

Zapraszamy na zajęcia podczas ferii zimowych.
MOK przygotował program pełen atrakcji. 

Będą spektakle teatralne, seanse filmowe, pod-
stawy tańca dla najmłodszych, warsztaty kaligrafii,
wykład z historii pisma, budowa iglo, wspólne
planszowisko dla całych rodzin, a dla chętnych
powtórki materiału z historii sztuki, zajęcia mu-
zyczne, plastyczne, ceramiczne. 

Szczegóły będą dostępne na www.mosina.pl
oraz gmina.kultura.pl.

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci
szkoły podstawowej do Klubu Szermierczego
UKS Muszkieter Przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.

Wszelkie informacje pod nr tel. 502 051 �72.

XII Targi Edukacji i Pracy 7.3.2018, godz.10.00-
13.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury. 

Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.

informacje na temat możliwości wyboru kierunku
kształcenia, poruszania się po rynku pracy, 
doradztwa zawodowego dostępnych ofert pracy,
programów i szkoleń gci.mosina.pl.

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych, ul. Dwor-
cowa 3, I piętro, pokój nr 1. 

Porad prawnych udzielali adwokaci z Okręgowej
Rady Adwokackiej. Poniedziałki
13.00 – 17.00, wtorki i czwartki 9.00 – 13.00,
środy i piątki 11.30 – 15.30.

Telefon (czynny w godzinach pracy Punktu): 730
�20 470.

ZESPOŁY WOKALNE

SZERMIERKA

PORADY PRAWNE TARGI

KULTURA

SPORT

URZĄD I NGO

FERIE ZIMOWE
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konTAkTY
do PrACownikÓw
UrzĘdU MiejskieGo
w Mosinie

BURMISTRZ – JERZy RyŚ
61 8109 550

Z-ca Burmistrza
Przemysław Mieloch

61 8109 550

Sekretarz Gminy
Julia Olejniczak-Kowalska

61 8109 554

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur

61 8109 541

Biuro rady
Piotr Sokołowski – Kierownik

61 8109 542
Monika Kujawska 61 8109 540

Biuro obsługi interesanta
Danuta Wojciechowska – Kierownik

61 8109 505
Hanna Barcz 61 8109 506

Punkt Potwierdzenia 
Profili zaufanych 61 8109 508

Urząd stanu Cywilnego
Marzena Obst – Kierownik

61 8109 560
Alicja Sroka 61 8109 561

referat spraw obywatelskich
i działalności Gospodarczej
Ewa Kula – Kierownik 61 8109 565
Maria Górna 61 8109 566
Małgorzata Pietrzak-Doruch

61 8109 509
Barbara Lulka 61 8109 562
Małgorzata Stańczak 61 8109 563

referat Geodezji i nieruchomości
Piotr Sternal - Kierownik 61 8109 578
Anna Sobkowiak 61 8109 576
Rozalia Skrzypczak 61 8109 574
Beata Tomczak-Taisner 61 8109 577

referat Finansowo - Budżetowy
Maria Borowiak – Skarbnik

61 8109 510
Agnieszka Chełminiak 61 8109 511
Żaneta Biała 61 8109 513
Katarzyna Marcinkowska 61 8109 521
Monika Smelkowska
-Kaczmarek 61 8109 515

Iwona Dubert 61 8109 520
Honorata Przybylska 61 8109 517
Joanna Jarecka 61 8109 514
Anna Sobkowiak 61 8109 519
Renata Pawlikowska 61 8109 516
Mirosława Walasiak 61 8109 518
Zofia Michalak 61 8109 512
Magdalena Batura 61 8109 512
Anna Sobkowiak 61 1018 218
Ewelina Waligórska 61 8109 525
Agnieszka Buśko 61 8109 519

referat inwestycji i rozwoju Gminy
Wojciech Górny – Kierownik

61 8109 530
Agnieszka Grabarczyk 61 8109 531
Małgorzata Piotrowska 61 8109 532
Maciej Ciesielski 61 8109 535
Hanna Woźnikiewicz 61 8109 536
Bartosz Taisner 61 1018 230
Sylwia Bartnikowska 61 1018 231

Biuro zamówień Publicznych
Magdalena Rembalska 61 1018 233
Agnieszka Kasprzyk 61 8109 538

referat Mienia komunalnego
Joanna Pawlicka – Kierownik

61 1018 225
Katarzyna Frydrychowicz

61 8109 529
Klaudia Kołodziejczak 61 8109 533
Leszek Najderek 61 8109 534
Agata Wencel-Socha 61 8109 527
Anna Pawlicka-Różańska

61 8109 526

referat ochrony Środowiska, 
rolnictwa i Leśnictwa
Dominika Grząślewicz-Gabler
– Kierownik 61 8109 545
Krystyna Panek 61 8109 546
Katarzyna Ochocka 61 8109 547
(w zastępstwie: 
Martyna Tonińska)

61 8109 547
Natalia Rynkowska 61 8109 564
(w zastępstwie 
Danuta Sobańska)
Anita Ćwiklińska 61 8109 567
Michał Dudziak 61 1018 246
Wojciech Kubiak 61 1018 245

referat organizacyjny
Halina Kałmucka – sekretariat

61 8109 550
Agnieszka Fajfer 61 8109 556
Magdalena Nowak 61 1018 200
Justyna Rosić 61 8109 555

referat oświaty, Promocji,
kultury i sportu
Anna-Balcerek Kałek
– Kierownik 61 8109 580
Marlena Chmielewska 61 8109 528
Lidia Baraniak 61 8109 581
Katarzyna Leszczyńska 61 8109 569
Anna Wojnowska 61 8109 582

referat Planowania Przestrzennego
i Budownictwa
Michalina Szeliga - Kierownik

61 8109 571
Anna Prądzyńska 61 8109 572
Marcin Matysiak 61 8109 573
Justyna Piosik 61 8109 570
Hanna Bober 61 8109 579
Stanisław Chrust 61 1018 228

referat zarządzania Bezpieczeństwem
Pełnomocnik ds. ochrony informacji
niejawnych
Krzysztof Kaczmarek - Kierownik

61 8109 503

koordynator ds. obsługi mediów
„informator Mosiński”
Joanna Nowaczyk 61 8109 553

zespół informatyków Administrator
Bezpieczeństwa informacji
Bartosz Dmochowski – Kierownik

61 8109 522

Audytor wewnętrzny
Justyna Kaczmarczyk, 61 8109 504

Biuro zarządzania Projektami 
i Funduszami europejskimi
Katarzyna Lewandowska – Kierownik

61 8109 537
Agnieszka Gruszczyńska
(w zastępstwie 
Katarzyna Suchocka) 61 8109 539
Magdalena Salewicz 61 1018 235

Biuro obsługi Prawnej
Zygmunt Kmiecik 61 8109 568

Gminne Centrum informacji
Karolina Adamczyk-Pięta 
– Koordynator

61 8192 746
Agata Lubowicka 61 8109 557
Beata Tomczak 61 8192 746

CenTrALA
61 1018 200



INFORMATOR MOSIŃSKI    styczeń, 2018


