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IV Festiwal Muzyki Pasyjnej w Mosinie 
Ideą festiwalu jest ukazanie zdobyczy muzyki europejskiej różnych epok, w opar-

ciu o muzykę sakralną, mówiącą w swojej treści o Matce Bożej stojącej pod krzy-
żem Syna oraz męce Pańskiej. Ta tematyka jest klamrą łączącą wszystkie edycje 
festiwalu. Artyści wykonujący muzykę dawną na historycznych instrumentach  
z historyczną praktyką wykonawczą sprawiają, że widzowie będą mogli przenieść 
się do zupełnie innej i niepowtarzalnej rzeczywistości artystycznej i historycznej.

Program koncertów:
10 marca, godz. 19.00

J. Haydn - Siedem ostatnich słów Zbawiciela na krzyżu, J. S. Bach - aria z Pasji   
Mateuszowej Erbarme dich…, P. A. Locatelli - Sinfonia funebre, A. Vivaldi - 
STABAT MATER. Wykonawcy: Bartosz Rajpold – kontratenor, Ensemble Toccante 
oraz soliści Poznańskiej Orkiestry Barokowej, dyr. Hanna Malicka.

17 marca, godz. 20.00
Msza żałobna „Requiem” Amadeusza Mozarta. Wykonawcy: Soliści oraz Chór 
Politechniki Poznańskiej Volantens Soni pod dyrekcją Pawła Łuczaka, Orkiestra 
Cooperate, dyr. Adam Domurat.

Organizator – Mosiński Ośrodek Kultury, zaprasza na koncerty do Kościoła  
Parafialnego pw. św. Mikołaja w Mosinie. 

Urząd Miejski w Mosinie 
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558

Godziny otwarcia:
w poniedziałki  od godz. 9.00 do godz. 17.00 

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00
   

Burmistrz Gminy Mosina – Jerzy Ryś
tel. 61 8109 550,  e-mail: burmistrz@mosina.pl 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Przemysław Mieloch 
tel. 61 8109 550,  e-mail: zastepca.burmistrza@mosina.pl

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

Policja:  997
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Mosina!

Rozpoczął się okres rozliczenia z Urzę-
dem Skarbowym podatku dochodowego 
PIT, który stanowi główne źródło docho-
dów państwa, jak również działających 
w jego strukturach samorządów teryto-
rialnych. To dzięki tym podatkom gminy 
mogą zaspakajać podstawowe potrzeby 
publiczne realizowane na rzecz swoich 
mieszkańców. Do każdej gminy, także do 
Gminy Mosina, wraca określona część 
naszych dochodów odprowadzanych do 
Skarbu Państwa. Zasila ona w znacznym 
stopniu nasz wspólny budżet. W roku 
2018, Minister Finansów ustalił udział 
gmin we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych na 37,98%.  
Jednak o wysokości kwoty, która trafi 
do budżetu Gminy Mosina zadecyduje 
ostatecznie liczba zamieszkujących ją 
mieszkańców – tych zameldowanych lub 
deklarujących w zeznaniach podatko-
wych, że tu mieszkają. 

W ubiegłym roku z tytułu udziału  
w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, do budżetu Gminy Mosina 
wpłynęło 32 455 861 zł. To o 1 973 
418 zł więcej, niż w roku 2016. Dzięki 
naszym mieszkańcom, którzy już zade-
klarowali swoje miejsce zamieszkania 
w Gminie Mosina lub zameldowali się  
w niej, uzyskaliśmy dodatkowe środki 
m.in. na budowę dróg, poprawę in-
frastruktury oświatowej, rozbudowę 
oferty rekreacyjno-sportowej i kultu-
ralnej, czy realizację zadań w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. To, jaka kwo-
ta z tego tytułu wpłynie w tym roku 
do budżetu Gminy Mosina, zależy 
od Państwa – naszych mieszkańców, 
którzy dopełnią obowiązku meldun-
kowego albo wskażą w zeznaniu po-
datkowym swoje faktyczne miejsce,  
w którym mieszkają.  

Na początku 2018 roku liczba miesz-
kańców zameldowanych w Gminie Mo-
sina przekroczyła 31 tysięcy. Szacujemy 
jednak, że osób związanych z naszą gmi-
ną miejscem zamieszkania jest znacznie 
więcej. To dla nich także realizujemy 
zadania publiczne, które przyczynić się 
mają do poprawy warunków, w których 
żyją wszyscy nasi mieszkańcy. 

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszka-

nia w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się  
z żadnymi niedogodnościami. Nie wy-
maga to zmiany zameldowania, wymia-
ny dokumentów, czy załatwiania innych 
spraw urzędowych, a jedynie wskazanie 
Gminy Mosina jako miejsca zamiesz-
kania w deklaracji PIT. Jedyną zmianą 
może być inny właściwy Urząd Skar-
bowy. Wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Mosina obsługuje Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Poznaniu przy ul. Dolna 
Wilda 80 .

Zwracam się do Państwa z gorącą 
prośbą o wsparcie swojego miejsca za-
mieszkania – Gminy Mosina. Dzięki 
przekazanym na jej rzecz swoim podat-
kom, będziecie mogli Państwo korzystać  
z lepiej wyposażonych szkół, lepszych 
dróg, lepszej oferty rekreacyjnej, spor-
towej, czy kulturalnej, a także wspierać 
budowę społeczeństwa obywatelskiego. 

Zwracam się również z prośbą do 
wszystkich mieszkańców naszej gmi-
ny o weryfikację i aktualizację danych 

dotyczących podatku od nieruchomo-
ści, który również zasila nasz wspólny 
budżet. 

Dla budżetu Gminy Mosina i dla jej 
rozwoju liczy się każda złotówka! 

Mieszkam w Gminie Mosina – płacę tutaj podatek

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
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Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Prace nad pływalnią
Trwa projektowanie pływalni. Firma projektująca przedstawiła pierwszy projekt. Gmina wniosła szereg 
korekt. Zatwierdzona została bryła budynku. 

Budujemy pływalnię dla uczniów
Gmina obejmie zajęciami wychowania 

fizycznego na pływalni uczniów wszyst-
kich szkół podstawowych. W założeniu 
wszystkie dzieci jednego poziomu (np. 
klas piątych) zostaną nauczone pływania.  

W każdym kolejnym roku szkolnym zajęciami na pływalni 
będą objęte dzieci wchodzące na jeden ustalony z góry poziom. 
Poza tym jednym rocznikiem, w miarę możliwości, zajęciami 
na pływalni będą objęci uczniowie innych roczników.

Warto nadmienić, że poza umiejętnością pływania zajęcia 
na basenie niosą ze sobą również inne korzyści. Ćwiczenia  
w wodzie nie obciążają kręgosłupa ani stawów, wzmacniają 
natomiast mięśnie, zwłaszcza grzbietu, które podtrzymują 
kręgosłup. Są znakomitym sposobem na korekcję wad posta-
wy, tak często dotykających uczniów. Pływanie ma korzystny 
wpływ na układ oddechowy, bo zwiększa się pojemność płuc.

Budujemy pływalnię dla maluchów
Pływać można nauczyć się w dowolnym momencie życia 

(nawet w wieku dojrzałym). Jednak najlepiej zacząć wtedy, 

kiedy dziecko jest niemowlęciem. Często bowiem zachowany 
jest z okresu płodowego odruch zatrzymywania oddechu 
podczas zanurzenia głowy w wodzie. Dlatego maluchy nur-
kują wyśmienicie. Potem wystarczy tylko utrwalić nawyk 
obcowania z wodą i nauczyć się pływać jednym ze stylów.

Budujemy pływalnię dla dorosłych
Pływanie pełni rolę profilaktyczną i rehabilitacyjną dzięki 

temu, że podczas ruchu w wodzie angażowane są praktycznie 
wszystkie mięśnie. Może być doskonałą formą aktywnego 
wypoczynku, pomagającą utrzymać kondycję fizyczną i dobre 
samopoczucie.

Jest wskazane dla osób po zawale serca, gdyż pobudza układ 
krążenia oraz dla cierpiących na kontuzje stawów kolanowych, 
biodrowych – jest przecież wzmacniającą mięśnie gimnastyką 
bez obciążenia stawów. Należy też do form ruchu, podczas 
których szybko spala się tkankę tłuszczową. 
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Wydatki inwestycyjne 
w Gminie Mosina 
w 2017 roku

Wstęp
Po niefortunnym dla inwestycji roku 2016, 
analitycy gospodarczy nadal dostrzegają 
szereg związków pomiędzy tym okresem,  
a procesami inwestycyjnymi prowadzonymi 
w samorządach w roku 2017. O złej sytu-

acji w wydatkach przeznaczanych na środki trwałe w 2016 
roku bardzo dużo mówili analitycy Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej (CCI France Pologne - CCIFP) jeszcze w tym 
samym roku budżetowym. Prognozy CCIFP  zostały potwier-
dzone przez Krajową Izbę Gospodarczą już na początku 2017 
roku. Przewidywano także, że rok 2017 powinien przynieść 
ożywienie spowodowane między innymi kumulacją środków 
inwestycyjnych z fatalnego roku 2016. Zgodnie z tymi przewi-
dywaniami na rok 2017 samorządy przeznaczyły rekordowe 
środki  inwestycyjne na poziomie 53 mld zł, czyli dwukrotnie 
więcej niż w roku 2016. Plany ambitne, jednak w pierwszym 
kwartale 2017 roku zrealizowano zaledwie 12% z planowanych 
kwot. Mimo tych niekorzystnych wyników założono, że realne 
jest wykonanie budżetów inwestycyjnych w granicach 80 - 
90%. Realizację wydatków inwestycyjnych na tym poziomie 
deklarowały między innymi takie miasta jak Poznań, Łódź, 
Wrocław, Toruń czy Lublin. Czy udało się to osiągnąć także 
samorządom gminnym w minionym roku?

Mimo, że ustały już główne przyczyny problemów z wy-
datkowaniem przez samorządy środków inwestycyjnych, to 
pojawiły się nowe problemy. Wśród nich najważniejsze, to 
między innymi konieczność powtarzania procedur przetar-
gowych wywołana brakiem zainteresowania ze strony wyko-
nawców oraz wysokie ceny ofertowe, przekraczające środki 
zaplanowane w budżetach samorządów. Kolejne problemy są 
związane z brakiem pracowników na rynku pracy. Nadal na 
wielkość wykonania inwestycji wpływ mają m. in. wydłużające 
się procedury związane z przygotowaniem inwestycji, wydłu-
żające się terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
UE, wstrzymujące realizację inwestycji. Co prawda samorządy 
realizują już budżety zaplanowane na rok 2018, jednak pełne 
informacje na temat wykonania budżetów, a w tym wydatków 
majątkowych zrealizowanych w 2017 roku, otrzymamy do 
końca czerwca bieżącego roku. 

Wydatki majątkowe w Gminie Mosina w 2017 roku wiązały 
się w dużej mierze z inwestycjami kubaturowymi. Dotyczyło 
to zarówno nowo uruchomionych inwestycji, jak i tych, które 
rozpoczęły się w roku 2016. Inwestycje uruchomione w mi-
nionym roku budżetowym to między innymi pierwszy etap 
rozbudowy Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku 
oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach, których 
projektowanie rozpoczęto z inicjatywy Radnego Rady Miejskiej 
w Mosinie, Waldemara Wiązka. Można powiedzieć, że obecna 
kadencja upływa pod znakiem znaczących inwestycji w dzie-
dzinie oświatowej. Przy tej okazji wspomnieć należy, że w roku 
2015 ukończono budowę i oddano do użytku nowy budynek 
Zespołu Szkół w Krośnie im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich, 
którego budowę rozpoczęto jeszcze w kadencji poprzedniej. 

Najważniejsze inwestycje 
wykonane 
w Gminie Mosina 
w 2017 roku
I. Inwestycje kubaturowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej „Pod Lipami”  w Krosinku 
- etap I

Rozbudowę szkoły w Krosinku rozpoczęto w pierwszych dniach 
roku 2017. Na pierwszy etap rozbudowy - budowa budynku dy-
daktycznego, uzyskano kwotę w przetargu równą  4 927 786,48 
zł. Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie tej inwestycji z UE 
w wysokości 3 999 490,47 zł. W powstałym budynku mieści się 
między innymi 6 sal lekcyjnych, świetlica, sala komputerowa, 
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sekretariat, 3 szatnie,  
2 sanitariaty. Budynek zaopatrzony jest w windę osobową i po-
siada nowoczesną kotłownię gazową. 

Parametry techniczne budynku szkoły:  powierzchnia zabudowy 
– 623,04 m², powierzchnia użytkowa – 1 279,66 m², kubatura  
– 3 716,m³. Inwestycja prowadzona była zgodnie z harmonogramem  
i została zakończona do 31 grudnia 2017 roku. Obecnie zada-
nie to jest sprawdzane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski  
w Poznaniu. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czapurach. Przewidy-

wany koszt budowy : 10 642 504,96 zł. Budżet inwestycji podzie-
lono na trzy lata: 3 000 000,00 zł w 2017 roku, 3 500 000,00 zł 
na rok 2018, reszta docelowej kwoty na rok 2019. Rozbudowa 
polega na rozbudowie budynku dydaktycznego oraz budowie 
budynku sali gimnastycznej. Budynek dydaktyczny posiada  
3 kondygnacje. W budynku lekcyjnym będą mieściły się mię-
dzy innymi: 10 sal lekcyjnych, sala ćwiczeń korekcyjnych, sala 
zajęć przedszkolnych, pokój nauczycielski, biblioteka, stołów-
ka, kuchnia, szatnie i sanitariaty. Budynek będzie zaopatrzony  
w windę osobową.

Parametry techniczne budynku szkoły: powierzchnia zabu-
dowy – 1 766,83 m², powierzchnia użytkowa – 2 247,47 m², 
wysokość – 12,47 m, kubatura – 19 805,34 m³. Sala gimnastyczna 
o wymiarach 22 x 32 m będzie posiadała powierzchnię 696,26 
m². Wybudowano ostatnią, trzecią kondygnację, którą pokryto 
stropem. Przygotowywane jest ułożenie powierzchni dachowej. 
Wykonywany jest montaż okien oraz stawiane są ścianki działowe. 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku
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Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie
Realizację inwestycji rozpoczęto 8 lipca 2016 roku z kosztem określonym  

w ofercie wykonawcy w wysokości 9 899 901,58 zł. W 2016 roku wykonano łączne 
prace o wartości szacowanej na podstawie faktur w wysokości  1 279 770,56 zł. 
W 2017 roku na kontynuację prac zarezerwowano budżet w wysokości 5 950 
000,00 zł, w tym 500 000,00 zł dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Przewidywany, docelowy koszt budowy Hali Widowiskowo 
Sportowej będzie wynosił około 12 700 000,00 zł. Dwukondygnacyjna hala 
widowiskowo-sportowa o powierzchni użytkowej 3 855, 2 m², kubaturze 25 
295,5 m3, powierzchni zabudowy 2 814,00 m², wysokości 10 do 12 m, długości 
budynku – 63,5 m i szerokości budynku – 46 m. Hala będzie posiadała salę gim-
nastyczną o wymiarach 29,53 x 46,3 metrów, 4 zespoły szatniowe, pokój trenera 
i magazyn sprzętu, kotłownie, hall z szatniami oraz ogólnodostępne toalety,  
w tym dla niepełnosprawnych – to wszystko na parterze. Na piętrze obiektu będą 
mieścić się 2 siłownie, 2 sale do gimnastyki z zapleczami, szatnie, sauna oraz 
sala konferencyjna. Na widowni jednorazowo zasiądzie do 364 osób. Obecnie 
trwają prace wewnątrz obiektu. Malowane są korytarze i układane są płytki. 

Budowa krytego basenu w Mosinie – wykonanie dokumentacji projektowej 
24 listopada 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy dla zamówienia, którego 

przedmiotem było: 
wykonanie na rzecz Zamawiającego kompletnej, wielobranżowej dokumentacji 

projektowej (budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej) wraz z niezbędnymi uzgod-
nieniami, opiniami i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz świadczenia 
usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych dla zadania 
pn.:„Budowa krytego basenu w Mosinie”.   

Zamówienie udzielono firmie ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp.  
Komandytowa z Wrocławia. Wykonawca zaoferował usługę na kwotę 246 000,00 zł.

Podstawowe parametry techniczne zespołów basenowych:

Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

28 grudnia 2017 - 24 stycznia 

2018 

•sporządzono i przesłano do RIO  
w Poznaniu sprawozdanie z wykonania 
budżetu za miesiąc grudzień 2017 r.,
•sporządzono i przesłano do GUS  
w Warszawie sprawozdanie o pracują-
cych, wynagrodzeniach i czasie pracy 
za rok 2017,
•przygotowano zmianę Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na sesję wyznaczoną 
na dzień 25 stycznia 2018 r.,
•zaktualizowano dane dotyczące podat-
ków: od nieruchomości, rolnego, leśnego 
i od środków transportowych na 2017 r. 
w oparciu o dane z ewidencji gruntów, 
zawiadomienia Starosty Powiatowego, 
złożone informacje i deklaracje podat-
kowe, stanowiące podstawę do wydania 
decyzji podatkowych na 2018 r.

Inwestycje drogowe
• zakończone:  budowa ul. Chopina  

w Mosinie na odcinku od ul. Czarnokurz 
do ul. Leśnej,

• kontynuowane: budowa drogi do 
cmentarza w Krośnie przy ul. Piaskowej, 
budowa chodnika w ciągu ul. Poznań-
skiej w Czapurach – etap I,

• przygotowania do przetargu: na 
budowę chodnika w ciągu ul. Lu-
dwikowskiej w Krosinku, na budowę 
utwardzenia pobocza w ciągu drogi 
gminnej przez wieś Sowinki – etap I, na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy obwodnicy wschodniej miasta 
Mosina – etap I.
Oświetlenie

• zakończenie inwestycji  związanych 
z budową oświetleń drogowych,

• w trakcie przygotowanie materiałów 
do rozpoczęcia procedury do 30 000 
euro  na wykonanie dokumentacji pro-
jektów budowlano-wykonawczych zwią-
zanych z budową oświetleń  drogowych.
Inwestycje kubaturowe

• kompleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicz-
nej w Gminie Mosina (budynki  Szkoły 

FINANSE

KRONIKA INWESTYCJI

Szkoła Podstawowa w Czapurach

Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Krasickiego w Mosinie
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Basen pływacki:
- basen pływacki 24,95 m x 14 m
- 6 torów,  
- głębokość 1,3 – 1,8 m,
- powierzchnia lustra wody ok. 300,0 m², 
- podnośnik dla niepełnosprawnych,
- niecka w technologii żelbetu.
Basen rekreacyjny:
- głębokość  0,4 – 0,9 m, 
- powierzchnia lustra wody ok.98 m²,
- schody do basenu, siedziska,
- atrakcje: bąbelki powietrzne, dysze masujące, przeciwprądy, reflektory kolo-  

     rowe LED,
- niecka w technologii żelbetu.

II. Budowa ulic

1.   Budowa ul. Marcinkowskiego w Mosinie
        Termin realizacji: 15.05.2017 – 04.07.2017
        Koszt brutto:  360 936,28 zł
        Długość drogi: 356 mb
        Długość kanalizacji: 110 mb

2.   Budowa ul. Ogrodowej w Mosinie
        Termin realizacji: 22.05.2017 – 18.08.2017
        Koszt brutto:  331 831,19 zł
        Długość drogi: 238 mb

Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Krasickiego w Mosinie

ul. Marcinkowskiego w Mosinie

ul. Ogrodowa w Mosinie

Podstawowej nr 1 w Mosinie i OSiR ) 
etap I – kontynuacja robót,

• przebudowa i zmiana sposobu użyt-
kowania części budynku na świetlicę 
wiejską w Borkowicach – podpisanie 
umowy, przekazanie placu budowy, 
wybór inspektorów nadzoru,

• modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Daszewicach obejmująca termomo-
dernizacje – podpisanie umowy, prze-
kazanie placu budowy,

• modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Mieczewie obejmująca termomoderni-
zacje – podpisanie umowy, przekazanie 
placu budowy, 

• kontynuacja budowy  hali sporto-
wo-widowiskowej  przy ul. Krasickiego 
w Mosinie,

• kontynuacja rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Czapurach. 
 Kanalizacje i wodociągi

• ponowna aktualizacja Wieloletniego 
planu Aquanet S.A.,

• opracowano dla Aquanet S.A.  raport 
z zaawansowania KPOŚK 2017,

• pracowywano raportu KPOŚK dla 
potrzeb Urzędu Marszałkowskiego i Re-
gionalnej Dyrekcji Wód Polskich, 

• w trakcie opracowywanie raportu  
o sanitacji i  zwodociągowaniu terenów 
wiejskich –RRW2 dla potrzeb Urzędu 
Marszałkowskiego,

• uzyskano pozwolenie na budowę dla 
sieci kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej dla Krosinka etap II„ uzupełnie-
nie” – przekazanie dokumentacji celem 
przepisania pozwolenia na budowę na 
rzecz Aquanet S.A.
Biuro zamówień publicznych

• przygotowano przetarg: na budowę 
ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej 
– teren wokół Glinianek w Mosinie; na 
budowę chodnika w ciągu ul. Ludwi-
kowskiej  (prawa strona) wraz z odwod-
nieniem zjazdów w Krosinku,

• ogłoszono przetarg: na zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego po północ-
nej stronie Kanału Mosińskiego w Mosi-
nie w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

• zawarto umowy: na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowlano
-wykonawczej budowy ul. Żeromskie-
go i Chodkiewicza w Mosinie oraz ul. 
Spokojnej w Czapurach; modernizację 
świetlic wiejskich w Borkowicach, Da-
szewicach i Mieczewie; na wykonanie 
dokumentacji projektowej budowlano
-wykonawczej budowy ul. Odnowicie-
la, Bolesława Krzywoustego i Kazimie-
rza Wielkiego wraz z odwodnieniem  
w Mosinie; na wykonanie dokumentacji 
projektowej budowlano-wykonawczej 
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3.   Budowa ul. Czereśniowej w Mosinie – etap III
        Termin realizacji: 26.04.2017 – 27.07.2017
        Koszt brutto:  422 306,71 zł
        Długość drogi: 168 mb
        Długość kanalizacji: 130 mb

4.   Budowa ul. Polnej w Krośnie
        Termin realizacji: 30.05.2017 – 30.08.2017
        Koszt brutto:  524 678,97 zł
        Długość drogi: 206 mb
        Długość kanalizacji: 207 mb

5.   Budowa ul. Skrytej w Mosinie – etap III
        Termin realizacji: 23.06.2017 – 22.09.2017
        Koszt brutto:  1 342 119,72 zł
        Długość drogi: 476 mb
        Długość kanalizacji: 456 mb

6.   Budowa ul. Chopina w Mosinie – etap II
        Termin realizacji: 13.10.2017 – 08.01.2018
        Koszt brutto:  479 752,69 zł
        Długość drogi: 180 mb
        Długość kanalizacji: 136 mb

ul. Polna w Krośnie

ul. Skryta w Mosinie

budowy ul. Jabłkowej, Łąkowej i Grusz-
kowej wraz z odwodnieniem w Mosinie, 

• ogłoszono przetarg: na zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego po północ-
nej stronie Kanału Mosińskiego w Mosi-
nie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

• przygotowanie projektu umowy uży-
czenia gruntów celem wycinki drzew 
przez inwestora Aquanet S.A. w związku 
z budową sieci kanalizacji,

• wyłonienie wykonawcy w trybie 
zapytania ofertowego oraz podpisanie 
umowy: na sporządzanie operatów 
szacunkowych na potrzeby Urzędu 
Miejskiego w Mosinie na rok 2018, na 
świadczenie usług geodezyjnych na 
rzecz Urzędu Miejskiego w Mosinie na 
rok 2018, 

• wszczęcie 12 postępowań admini-
stracyjnych w zakresie ustalenia opłat 
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z podziałem 
geodezyjnym gruntu oraz przygotowanie 
niezbędnych materiałów dla rzeczoznaw-
cy majątkowego na potrzeby sporządza-
nia operatów szacunkowych,

• wniosek do PKP S.A. w sprawie 
rozważenia wznowienia umowy naj-
mu gruntu pod parking przy dworcu 
kolejowym w Mosinie,

• zawarcie umów nabycia nierucho-
mości drogowych w formie aktu nota-
rialnego w Daszewicach ( fragmenty ul. 
Kasztanowej i Wierzbowej), Borkowi-
cach, Krośnie,

• przygotowanie i publikacja wyka-
zu nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży  położonych w Mosinie ul. 
Kanałowej i Wieniawskiego,

• wydanie 4 decyzje zatwierdzające 
projekt podziału nieruchomości. 

• lokale komunalne, socjalne i użytko-
we: zakończono wykonanie oświetlenia 
ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, zakończono realizację 
budowy kontenera ratowniczego przy 
OSP Radzewice, zlecono wykonanie 
robót remontowych i elektrycznych  
w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, zleco-
no wykonanie robót remontowo-budow-
lanych w świetlicy w Wiórku (I etap), 
zakończono wykonanie inwentaryzacji 
pomieszczeń starej części budynku wraz 
z przygotowaniem projektu wymiany 
stolarki okiennej w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, przygotowanie umów w za-
kresie oddania nieruchomości gminnych 

MIENIE KOMUNALNE

ul. Chopina w Mosinie

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI
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7.   Droga do cmentarza w Krośnie przy ul. Piaskowej
         Termin realizacji: 01.12.2017 – 22.01.2018
         Koszt brutto:  252 275,79 zł
         Długość drogi: 108 mb

III. Budowa chodników

1.   Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu ul. Leśnej w Krośnie
         Termin realizacji: 28.08.2017 – 17.10.2017
         Koszt brutto:  269 166,44 zł
         Długość chodnika: 360 mb

2.   Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie
         Termin realizacji: 12.09.2017 – 31.10.2017
         Koszt brutto:  255 517,84 zł
         Długość chodnika: 520 mb

3.   Budowa chodnika w ciągu ul. Dębowej w Czapurach – etap III
         Termin realizacji: 20.10.3017 – 24.11.2017
         Koszt brutto:  76 956,69 zł
         Długość chodnika: 110 mb

w najem i użyczenie, przygotowanie 
umów w zakresie bieżącej obsługi mie-
nia gminnego (zasób lokalowy, targo-
wisko, SPP),

• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie 
dróg, przygotowania do wykonania za-
dań z Budżetu Obywatelskiego na 2018 
r. oraz Funduszy Sołeckich, zakończo-
no realizację utwardzenia ul. Krętej  
w Czapurach,

• uzgodnienia, decyzje, odszkodo-
wania: wydano 14 zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, 12 decyzji rocznych za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
warunki techniczne dla przebiegu tra-
sowego 8 urządzeń w pasie drogowym, 
uzgodniono 2 projekty stałej organizacji 
ruchu, 1 lokalizację zjazdu indywidu-
alnego, prowadzono sprawy związane  
z modernizacją linii kolejowej E-59 reali-
zowaną przez PKP PLK oraz z KPOŚK, 
otrzymano zatwierdzone projekty zmia-
ny organizacji ruchu – na ul. Piaskowej 
w Krośnie, a także na ul. Strzeleckiej 
w Mosinie,

• place zabaw, obiekty małej architek-
tury: zlecono montaż płaskiego siedziska 
huśtawki na placu zabaw w Krośnie – ul. 
Leśna, montaż regulaminu placu zabaw 
na metalowej konstrukcji na placu zabaw 
w Borkowicach,

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy Mosina: przeprowadzono proce-
durę i podpisano umowę na świadczenie 
usługi bieżącego utrzymania i przeglą-
du oświetlenia ulicznego w roku 2018, 
podpisano umowy na sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego nad bieżącym 
utrzymaniem i przeglądach oświetlenia 
ulicznego w roku 2018, zlecono wykona-
nie naprawy uszkodzonego kosza lampy 
parkowej na Promenadzie.

Projekty planów na etapie sporządza-
nia:

• 3 MPZP: dla terenów wsi Żabin-
ko oraz terenów części wsi Sowiniec 
i Sowinki, dla terenów części miasta 
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla 
południowych terenów wsi Bolesławiec 
oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, 

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

• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów 
części wsi.

Projekty planów na etapie wyłożenia 
i składania uwag: 

• MPZP Mosina: Śremska II – dla tere-
nów zabudowy techniczno-produkcyj-
nej i terenów zabudowy mieszkaniowej   

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

droga do cmentarza w Krośnie

ul. Leśna w Krośnie

ul. Piaskowa w Mosinie
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z usługami przy ul. Śremskiej w Mosinie, 
obejmujących obszar pomiędzy bocznicą 
kolejową od linii E-59 Wrocław-Poznań, 
ul. Leśmiana i ul. Śremską wraz z ulicami 
oraz torami kolejowymi.

Projekty planów na etapie rozpa-
trywania uwag złożonych podczas 
wyłożenia: 

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

• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla 
terenów zabudowy usługowej w zieleni  
w Krosinku, ograniczonych od 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 
administracyjną wsi,

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

• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Ro-
galin w granicach obrębu ewidencyj-
nego wsi.

Projekty dokumentów planistycznych 
na etapie opiniowania i uzgadniania:

• 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 miasta 
Mosina, dla przebiegu wschodniej ob-
wodnicy miasta Mosina – etap I, łączą-
cej ul. Piotra Mocka w Mosinie (droga 
wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowinkach – Druży-
nie (droga powiatowa nr 2465P) z prze-
prawą mostową przez Kanał Mosiński,

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

Plany wymagające ponowienia pro-
cedury planistycznej: 

• MPZP Dymaczewo Nowe: dla te-
renów przy Jeziorze Dymaczewskim  
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 
Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią 
granicą działki o nr ewid. 84 obręb 
Dymaczewo Nowe), wschodnią gra-

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

 

Lp 

Budowa oświetlenia dróg, 
placów i boisk w roku 

2017. 

Długość 
linii        

kablowej      
mb 

Ilość 
słupów 

Ilość 
opraw 
LED 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

Wartość 
inwestycji 

brutto  
w zł. 

1. Mosina, ul. Czwartaków 
- ETAP III 91 2 2 6.06.2017 12.10.2017 9 463,50 

2 Dymaczewo Nowe, ul. 
Pogodna - ETAP III 53 3 3 6.06.2017 12.10.2017 11 471,50 

3 

Mosina, ul. 
Kusocińskiego,               

Konopnickiej, Górskiego - 
ETAP II 

586,78 14 17 7.06.2017 10.10.2017 49 211,50 

4 Mosina, ul. Dąbrowskiej 
- ETAP III 234 5 6 6.06.2017 12.10.2017 22947,50 

5 Mosina, ul. Nizinna - 
ETAP I ( plac zabaw ) 103 5 7 6.06.2017 13.10.2017 28 359,50 

6 Mosina, ul. Norwida 106 2 2 6.06.2017 13.10.2017 9 832,50 

7 Sowinki-Baranówko 214 6 6 6.06.2017 13.10.2017 31 307,74 

8 Daszewice, ul. Lipowa, 
Klonowa 556 16 18 6.06.2017 4.10.2017 79 923,18 

9 Mosina, ul. Szkolna 
(boisko sportowe) 164 4 12 29.06.2017 4.10.2017 72 528,72 

10 Mieczewo, ul. 
Świerkowa, Modrzewiowa 333 9 9 28.06.2017 26.10.2017 38 351,40 

11 Mosina, ul. Platanowa 268 7 7 29.06.2017 26.10.2017 31 943,10 

12 Mosina, ul. 
Niemcewicza 253 4 4 28.06.2017 6.11.2017 22 472,10 

13 Nowinki, ul. Rolna 204,72 6 7 26.07.2017 26.10.2017 33610,34 

14 

Mosina, ul. Boya-
Żeleńskiego, 

Iwaszkiewicza w tym 
Bruno Schulza - ETAP II 

664,43 18 21 26.07.2017 26.10.2017 75941,38 

15 

Drużyna rejon ul. 
Krańcowej położona w 

Borkowicach ,Borkowiec, 
ul. Wierzbowa 

405,43 10 11 7.06.2017 10.10.2017 37497,96 

16 Wiórek ul. Szkolna 238 7 8 6.06.2017 1.09.2017 36456,75 

17 
Mosina, ul. 

Konopnickiej - ETAP I 
(boisko treningowe) 

307,87 6 20 5.05.2017 12.09.2017 182521,00 

  Razem : 4782,23 124 160   773839,67 

III. Budowa oświetlenia

ul. Dębowa w Czapurach
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nicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb 
Dymaczewo Nowe, południową granicą 
działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo 
Nowe, zachodnią granicą Jeziora Dy-
maczewskiego (działki o nr ewid. 318 
obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi 
granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 
18 obręb Dymaczewo Nowe.

Procedowanych jest obecnie 18 miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 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.

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

• prowadzenie  postępowania admini-
stracyjnego: w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
26 postępowań w sprawie wydania ze-
zwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

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

• prowadzenie postępowania: w spra-
wie wydania decyzji czasowego odbioru 
zwierząt, postępowań wyjaśniających  
w sprawie zmiany stosunków wodnych,

• przygotowywanie wniosku o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 
na terenie Glinianek w Mosinie, 

• przygotowanie dokumentacji prze-
targowej i ogłoszenie  przetargu na 
realizację inwestycji: Zagospodarowa-
nie terenu rekreacyjnego po północnej 
stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie  
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

• zagospodarowanie pl. 20 Października 
w Mosinie w związku z obchodami 170. 
rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej,

• prace związane z: usuwaniem oraz 
pielęgnacją drzew i krzewów, systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Mosina.

• z przedstawicielem firmy SYNGEOS 
Global Innovative Solutions, producenta 
urządzeń inteligentnej sieci sensorów 
środowiskowych tworzących System 
monitorowania jakości środowiska 

OCHRONA ŚRODOWISKA

SPOTKANIA

Podatki lokalne 
tylko na rachunek bankowy
Uwaga! Od 2018 roku nie płacimy podatku od nieruchomości u sołtysów.

Uchwałą podjetą na sesji 29 listopada 2017 r., Rada Miejska w Mosinie uchyliła 
uchwałę zarządzającą pobór podatku w drodze inkasa. Dlatego od 2018 r. nie 
ma możliwości płacenia podatku od nieruchomości u sołtysów.  Przypominamy 
terminy płatności rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego: I rata – 15 marca, II rata – 15 maja, III rata – 15 września, IV rata – 15 
grudnia. Raty podatków należy regulować na rachunek bankowy (indywidualne 
konto podatnika) Urzędu Miejskiego w Mosinie podany w decyzji wymiarowej 
na 2018 rok.  Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. obowiązujące na 
terenie gminy Mosina, a także podatku rolnego i leśnego nie uległy zmianie  
w stosunku do  roku 2017. 

Nabór do przedszkoli i „zerówek”
Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym.

Od 1 marca w naszej gminie rozpoczynamy nabór do przedszkoli. W tym roku 
nabór ten będzie się odbywał poprzez internet – w wersji elektronicznej. Osoby, 
które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą skorzystać z Gminnego 
Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) lub wypełnić wniosek na dru-
kach pobranych z przedszkola. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego 
systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, 
należy złożyć wraz z załącznikami  w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony 
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina. Na tej stronie dokładnie opisane 
są etapy rekrutacji poprzez internet. Po rozpoczęciu naboru zostaną one rów-
nież opisane na stronie www.mosina.pl. Do etapów naboru zostanie dołączony 
opis przedszkoli w Gminie Mosina. Nabór zostanie zamknięty 20 marca o godz. 
13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria 
spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego 
tzw. kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą oraz 
kryteria samorządowe:

• rodzice pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, 
  wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 
  dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryte
  rium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko,
• rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęsz
   czało do danej placówki,
• rodzice kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina, 
• dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
   asystenta rodziny.

Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszko-
la do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział 
wszystkie przedszkola publiczne. Przedszkola prywatne nie zdecydowały się na 
taką formę naboru. 
Dzieci, które korzystają w tym roku z opieki przedszkolnej nie biorą udziału  
w naborze, ale do 23 lutego rodzice powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu 
edukacji przedszkolnej w przedszkolu do którego chodzą.
Jednocześnie informuję, że rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocz-
nie się 19 marca i będzie trwała do 4 kwietnia, i będzie odbywała się również  
w wersji elektronicznej. 

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
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(powietrze, wody, gleby),
• udział w Nadzwyczajnym, Walnym 

Zgromadzeniu Aquanet S.A.,
• podpisanie umowy na dofinansowa-

nie projektu: „Niskoemisyjne przedsię-
wzięcia w zakresie transportu miejskie-
go na terenie Gminy Mosina – etap I”.  
W imieniu Gminy Mosina podpisy pod 
umową złożyli: Burmistrz Jerzy Ryś  
i Skarbnik Gminy Mosina Maria Bo-
rowiak, 

• udział zastępcy burmistrza Przemy-
sława Mielocha w spotkaniu wójtów  
i burmistrzów LGD Lider Zielonej Wiel-
kopolski,

 • udział w posiedzeniu Zwyczajnym 
Rady Metropolii Poznań – tematy po-
siedzenia to m.in.: sytuacja społeczno-
gospodarczej Metropolii Poznań na 
przestrzeni 10 lat w oparciu o dane sta-
tystyczne, stan realizacji ZIT w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania ze 
szczególnym uwzględnieniem progra-
mu naprawczego, uchwała w sprawie 
zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań na 2018 r., 

• udział w posiedzeniu wyjazdowym 
(Radzewice) połączonych komisji Rady 
Miejskiej w Mosinie: Komisji Budżetu 
i Finansów, Komisji Edukacji Kultu-
ry i Sportu, Komisji Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej. 

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

Krótko o wyborach
27 października 2017 r. odbyły się wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla 
nr 4 „Za Barwą” w Mosinie. Wyniki wyborów: 

Kontakty do przewodniczących jednostek pomocniczych dostępne są na www.
mosina.pl w zakładce Gmina-> Sołtysi i Przewodniczący Osiedli, a także w Biule-
tynie Informacji Publicznej->Jednostki pomocnicze.  

Przewodniczący Zarządu: Tomasz Łukowiak 

Członkowie Zarządu: Agnieszka Chrzanowska, Maciej 
Grześkowiak, Szymon Kaźmierski, Przemysław Pilarski, 
Mieczysław Rożek, Paulina Stróżyńska.

18 stycznia 2018 r. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
Sołectwa Mieczewo. Wyniki wyborów:

Sołtys: Roman Kolankiewicz
 Rada Sołecka: Tomasz Gratkowski, Eugeniusz Mądrecki, 

Krzysztof Rogaliński, Karina Żytkowiak. 

Likwidacja źródeł niskiej emisji
Informujemy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków na do-

finansowanie likwidacji pieców węglowych oraz ich zamianę na ogrzewanie 
proekologiczne w formie refundacji kosztów, na realizację na terenie powiatu 
poznańskiego działań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z niżej wymienionych 
rozwiązań:

1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym, 
3) ogrzewanie elektryczne, 
4) pompa ciepła, 
5) ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym, 
6) ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na 

paliwo stałe, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające 
jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności  
i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189  
– w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk 
węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. 

Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem dotacji składa pisemny wniosek  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Wnio-
ski przyjmowane będą w terminie od 14 lutego do 7 marca 2018 r. w godzinach 
pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. Dotacja może być udzielona: osobom fizycznym, 
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom 
prowadzącym działalność rolniczą oraz jednostkom sektora finansów publicznych 
będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Informacji w sprawie zasad udzielania dotacji udzielają pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu: 
Agnieszka Cięszczyk, tel. 61 2269-211 lub Agnieszka Karwacka, tel. 61 8410-545.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia dotacji dostępne są na 
stronie www.bip.powiat.poznan.pl->Środowisko->Likwidacja źródeł niskiej emisji. 

Oprac. J. Nowaczyk

Zmiana nazwy 
ulicy w Mosinie

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann wydał zarządzenie zastęp-
cze w sprawie nadania nowej nazwy 
ulicy w Mosinie. 

Wojewoda zmienił nazwę mosińskiej 
ulicy 25 stycznia na ulicę Niepodległo-
ści. Nowa nazwa nawiązuje do Naro-
dowego Święta Niepodległości. 

Zarządzenie Wojewody dostępne jest 
na stronie www.poznan.uw.gov.pl 

Red.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Gonery
Społecznika, Samorządowca, wieloletniego Sołtysa Sołectwa Krosno

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składa

Samorząd Gminy Mosina

Józef Gonera (1942-2018) najlepsze swoje lata poświęcił działalności społecznej. Już w roku 1990 roku tworzył 
się mosiński samorząd, działał w Komitecie Obywatelskim. Obdarzony społecznym zaufaniem został radnym  
I kadencji Rady Miejskiej w Mosinie. Funkcję tę pełnił również przez kolejne dwie kadencje do roku 2002. Swój mandat 
wypełniał nie szczędząc sił i czasu. Radni docenili jego zaangażowanie i w I kadencji wybrali go jako reprezentanta Gminy 
Mosina w Sejmiku Samorządowym Województwa Poznańskiego.

W drugiej kadencji Rada Miejska powierzyła mu funkcję członka zarządu Gminy Mosina. W pierwszej kadencji kierował 
pracami najważniejszej komisji Rady Miejskiej – Komisji Budżetu i Finansów. Przez dwie kolejne kadencje przewodniczył 
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. W latach 1991 – 1998 Józef Gonera pełnił także funkcję Sołtysa Sołec-
twa Krosno. Podejmował wiele działań na rzecz rozwoju swojej wsi. Stał na czele społecznego komitetu ds. telefonizacji 
wsi, skutecznie zabiegał o takie sprawy jak elektryfikacja i gazyfikacja wsi, położenie asfaltu na ul. Głównej, rozbudowa  
i modernizacja budynku szkoły. Odszedł społecznik, zaangażowany samorządowiec oddany swojej lokalnej społeczności. 
Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie o Madzi – Marii Magdalenie Olejniczak
W styczniu odeszła nagle Maria Olejniczak – historyk, dobrze 

znana kilku pokoleniom uczniów, emerytowana nauczycielka 
mosińskich szkół, społecznik, mieszkanka Mosiny. Wspo-
mnienie o Marii Olejniczak przesłali do redakcji „Informatora 
Mosińskiego” przyjaciele. 

Pamięć, jeszcze tak żywa... Przed oczami przesuwają się ob-
razy zdarzeń, kadry z dawnych i nowych fotografii, a w głowie 
brzmią wypowiedziane przed chwilą słowa. I wszędzie Ona, 
Madzia, nie Maria, tak do niej mówiliśmy. 

W wiosenny, jasny dzień biegnie do szkoły, mosińskiej dwójki. 
Jest świeżo po studiach. Uczy historii, z pasją i radością. Nie 
ma chyba ucznia, który nie lubiłby Jej lekcjii, dzięki Madzi 
osobowości i talentowi, tego przedmiotu. 

Teraz inny obraz... Jedzie rowerem po zacienionej leśnej drodze 
w kierunku Szreniawy. Pracuje w Narodowym Muzeum Rol-
nictwa. Kocha to miejsce i swoje numizmatyczne, medalierskie 
zbiory. Zresztą zna wszystkie eksponaty muzealne i pięknie  
o nich opowiada. Ma dar zaciekawiania życiem dawnych rzeczy. 

Na świat przychodzi Jej syn – Tomek...  Madzia zmienia 
pracę. Znowu uczy historii w mosińskiej szkole, teraz dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz wiedzy daje im 
całą siebie, swoją przyjaźń, ciepło, optymizm. Tego potrzebują 
najbardziej.

Madzia... Zakochana w Mosinie, jej historii, ludziach. Tych 
co byli i są. Społecznik, na wzór tych  z zaborowych czasów, 

taki, co to pomoże, doradzi, bezinteresownie wesprze. 
Widzimy Ją, gdy idzie ulicą Łazienną, zatrzymuje się i roz-

mawia ze swoimi sąsiadmi, potem Kanałową i Krauthofera, 
niezbyt szybko, z pochyloną lekko głową, zamyślona. Jej twarz 
rozjaśnia się na widok mijanych osób. Gotowa do rozmowy, 
porady, żartu. Za chwilę będzie w Izbie Muzealnej, w gronie 
oddanych przyjaciół, którym pozostaje zawsze wierna. 

Madzia... Żeński odpowiednik Pana Zagłoby z Trylogii Hen-
ryka Sienkiewicza. Możnaby Jej przypisać jego sławetne słowa: 
„Jam to uczynił!” i dopełnić je pasującą do obu tych Postaci 
frazą  „Z miłości do Was”... 

Przyjaciele

Rodzina Śp. Józefa Gonery składa podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych.
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Mosina
• Osiedle nr 1 „Śródmieście” – remont chodnika w ul.  

     Poznańskiej,
• Osiedle nr 2 „Czarnokurz” – zagłębie rekreacyjne  

     „Nizinna Park”,
• Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” – rozbudowa placu zabaw, 
   siłownia zewnętrzna,
• Osiedle nr 4 „Za Barwą” – chodnik w ul. Piaskowej,
• Osiedle nr 5 „Nowe Krosno” – rozbudowa placu zabaw, 
   siłownia zewnętrzna,
• Osiedle nr 6 „Za Moreną” – siłownia zewnętrzna, ławki, 
   kosze na śmieci, stojak na rowery,
• Osiedle nr 7 „Przy Jeziorze” – zabezpieczenie boiska spor-
   towego,

Gmina
• Wiórek – siłownia zewnętrzna,
• Krosno – stacja naprawy rowerów; utwardzenie terenu 
   przy świetlicy wiejskiej,
• Rogalin – remont części drogi gminnej, ul. Poznańska  

      w Rogalinie wraz z chodnikiem i pętlą autobusu szkolnego,
• Baranówko – balustrada na mostku,
• Pecna – utwardzenie terenu przy przychodni w Pecnej, 

   remont częściowy elewacji budynku wielofunkcyjnego,  
   dziecięcy ogródek zdrowia,
• Świątniki – remont świetlicy wiejskiej,
• Żabinko – remont świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie 
   terenu przy świetlicy wiejskiej „teren w zieleni”,
• Rogalinek – „Oaza wiejska”,
• Borkowice – siłownia zewnętrzna,
• Daszewice – plac zabaw i siłownia zewnętrzna,
• Radzewice – zjazdy z ul. Ogrodwej, Wiśniowej i Podleśnej,
• Sasinowo – utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników,
• Krajkowo – progi zwalniające,
• Nowinki – oświetlenie ul. Rolnej, 
• Krosinko – termomodernizacja świetlicy wiejskiej, 
• Babki – budowa boiska sportowego,
• Mieczewo – boisko wielofunkcyjne.

Zadanie utwardzenia ul. Krętej w Czapurach zaplanowane  
w budżecie Gminy Mosina w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2017 – zostało wykonane z bieżących środków na 
utrzymanie dróg poprzez utwardzenie tłuczniem kamiennym 
z profilowaniem. Na utwardzenie tej ulicy płytami drogo-
wymi, co przewidywała realizacja tego zadania zgłoszono 
do BOGM, Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie wyraziło 
zgody. 

Inwestycje zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego 2017
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Na terenie gminy Mosina w 2017 roku posadzono 132 drze-
wa liściaste, 3 drzewa iglaste, 608 krzewów liściastych, 64 
krzewy iglaste oraz 204 byliny, w ramach zakładania no-
wych skwerów oraz wykonania nasadzeń kompensacyjnych 
za usunięte drzewa.

Projekty zrealizowane w 2017 roku:
• skwer na ul. Dworcowej w Mosinie, 
• skwer na ul. Targowej i ul. Czereśniowej w Mosinie,
• skwer na ul. Targowej i ul. Wiatrowej w Mosinie,
• skwer na ul. Strzeleckiej i ul. Polnej w Krośnie.

Nasadzenia kompensacyjne wykonane w 2017 roku: 
• brzozy brodawkowate w Bolesławcu,
• wiśnie piłkowane ‘Kanzan’ przy parkingu Szkoły Pod 
  stawowej w Krosinku,
• lipy drobnolistne na terenie Szkoły Podstawowej 
   w Krosinku,
• wiśnie piłkowane ‘Kanzan’ na terenie Szkoły Podstawowej 
   w Krosinku,
• lipa srebrzysta ‘Brabant’ na Placu 20 Października 
   w Mosinie,
• lipy srebrzyste ‘Varsaviensis’ podsadzone tawułą nippońską 
   na ul. Brzechwy w Mosinie,

• brzoza pożyteczna ‘Doorenbos’ na terenie placu zabaw 
   przy ul. Kalinowej w Mosinie,
• jarzęby pospolite wzdłuż ul. Kołłątaja w Mosinie, lipy 
   drobnolistne wzdłuż ul. Strzeleckiej w Mosinie,
• jarzęby pospolite oraz klony pospolite ‘Globosum’ na     
   terenie Zespołu Szkół przy ul. Krasickiego w Mosinie,
• dąb szypułkowy ‘Fastigiata’ przy ul. Marcinkowskiego 
    w Mosinie,
• lipy srebrzyste ‘Silver Globe’ wzdłuż ul. Szerokiej 
   w Mieczewie
• lipy drobnolistne przy placu zabaw w Sasinowie kaszta-
   nowce czerwone na terenie przedszkola w Wiórku,
• sosny czarne na ul. Pożegowskiej w Mosinie.

Ławeczki
W roku 2017 zamontowano nowe ławki w kilku lokaliza
 cjach na terenie Mosiny:
• Osiedle nr 6 „Za Moreną” – 5 ławek (Budżet Obywatelski)
• Osiedle nr 4 „Za Barwą” – 3 ławki
• Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” – 2 ławki. 

Gmina Mosina tworzy bazę terenów inwestycyjnych. Baza 
zostanie zamieszczona na stronie mosina.pl oraz będzie 
przekazywana inwestorom poszukującym nieruchomości 
dla swojego biznesu.

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ DZIAŁKĘ DO BAZY?
Jeżeli jesteś właścicielem działki przeznaczonej pod aktywi-

zację gospodarczą w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i jesteś zainteresowany nieodpłatną promocją 
gruntu przez Gminę Mosina, wypełnij formularz zgłoszenio-
wy, który znajduje się na stronie mosina.pl w zakładce DLA 
INWESTORA - BAZA GRUNTÓW.

Przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane w celu przygo-
towania oferty. Przedstawiona procedura ma na celu działania 

oparte o zasadę 
przejrzystości i rów-
nego traktowania 
wszystkich właści-
cieli nieruchomości. 
Zainteresowany in-
westor otrzyma kata-
log z wykazem nieruchomości i sam zadecyduje o ewentualnej 
lokalizacji swojej firmy.  Z naszej strony ograniczymy się do 
przekazania imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu 
mailowego oraz danych o nieruchomości. Nie będziemy po-
dawali adresu zamieszkania. Dołącz do bazy, promuj się za 
darmo. Za poprawność danych w formularzu i parametrów 
nieruchomości umieszczonych w ofercie odpowiada właściciel 
gruntu.                  

Oprac. Red.

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin w roku 2017

Baza gruntów inwestycyjnych

 Tekst i fot. JN
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RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
styczeń

Rada Miejska w Mosinie obradowała na 
jednej sesji 25 stycznia. Odbyła także 6 po-
siedzeń komisji stałych. Przebieg posiedzeń 
przedstawiają protokoły zamieszczone w 
Biuletynie Informacji Publicznej->Organy 
gminy->Protokoły. 

Podczas sesji radni podjęli 14 uchwał: 
w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla publicznych  
i niepublicznych przedszkoli, niepublicz-
nych szkół prowadzonych przez inne 
niż jednostka samorządu terytorial-
nego organy na terenie gminy Mosina 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości ich pobierania i wykorzystania;  
w sprawie określenia wysokości opłat 
za świadczenia udzielane w publicz-
nych przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Mosina; w sprawie usta-
nowienia nagrody Burmistrza Gminy 
Mosina za najlepszą pracę dyplomową 
dotyczącą Gminy Mosina; 3 uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego: przy ul. Poznańskiej  
w Czapurach, przy J. Budzyńskim  
w Mosinie oraz przy ul. Sowinieckiej, 
Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie. 
Radni zmienili także uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Mosina na lata 2018-2022 oraz 
uchwałę dotyczącą przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Mo-
sina na lata 2017-2027. Rada Miejska  
w Mosinie kolejną uchwałą wyraziła 
zgodę Mobilnej Jednostce Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi z siedzibą  
w Babkach, na nieodpłatne umieszczenie 
herbu Gminy Mosina na sztandarze jed-
nostki. 

Pozostałe uchwały dotyczyły rozpatrze-
nia skarg jednego z mieszkańców. Radni 
przyjęli także Apel w sprawie sztandaru 
dla Mobilnej Jednostki Dowodzenia Ope-
racjami Powietrznymi w Babkach.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce Prawo,  
a także w Biurze Rady Miejskiej  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 

618109 541. Na stronie www.mosina.
esesja.pl można śledzić nadchodzące po-
siedzenia komisji oraz sesje, wraz z załą-
czonymi dokumentami (projekty uchwał, 
inne załączniki) oraz wynikami głosowań  
w poszczególnych punktach obrad danej 
sesji. 

Terminarz 
posiedzeń Rady 
14 lutego, godz. 17.30 
– Komisja Rewizyjna

Tematy tego posiedzenia to: kontrola 
realizacji inwestycji drogowych o warto-
ści do 30 000 EUR wykonanych w roku 
2017; kontrola porozumień zawieranych 
między Gminą Mosina, a prywatnymi 
inwestorami dotyczących inwestycji na 
gruntach będących własnością Gminy  
w latach 2015-2017; sprawy bieżące.

15 lutego, godz. 17.00 
– Komisja Promocji 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. 
zamelduj się w Gminie Mosina, płać po-
datek w Gminie Mosina); sprawy bieżące.

19 lutego, godz. 17.30  
– Komisja Edukacji, Kultury 
i Sportu

Tematy tego posiedzenia to: podział 
Mosińskiego Ośrodka Kultury; wydarze-
nia kulturalne w Gminie Mosina; sprawy 
bieżące.

20 lutego, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony Zdrowia  
i Pomocy Społecznej

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

22 lutego, godz. 17.30 
– Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa

Tematy tego posiedzenia to: spo-
tkanie z dyrekcją RZGW w Poznaniu  
w sprawie oczyszczenia i uregulowania 
rzeki Warty w odniesieniu do jej tury-

stycznego i gospodarczego położenia; 
zaproszenie przedstawicieli Wody Polskie  
w celu otrzymania informacji jaki jest 
ich cel działania i do czego są powołani. 
Czy działalność Wody Polskie pomoże 
zagospodarować rzekę Wartę i kanał 
Mosiński; zaproszenie przedstawicie-
li Marszałka Województwa Wielko-
polskiego 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 zakazie pogłębiania rzeki 
Warty; sprawy bieżące.

26 lutego, godz. 17.00 
– Komisja Budżetu i Finan-

sów oraz Komisja Inwestycji, 
Mienia 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.

28 lutego (środa), 
godz. 16.00 
– sesja Rady Miejskiej 
w Mosinie

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

  Oprac. Monika Kujawska

Sprawozdanie  
z pracy Rady  
w roku 2017

Rada Miejska  w Mosinie obradowała 
w 2017 roku na 19 sesjach. 4 z nich były 
nadzwyczajne, a dwie miały uroczysty cha-
rakter. Obrady trwały łącznie 79 godzin. 
Rada podjęła 278 uchwał. Frekwencja rad-
nych na sesjach wyniosła 94%. 7 radnych 
nie opuściło żadnej sesji, a w przypadku 8 
odnotowano tylko 1 nieobecność. Dwo-
je radnych nie uczestniczyło w 2 sesjach,  
a czterech radnych trzykrotnie nie wzięło 



17

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

RADA MIEJSKARADA MIEJSKA

udziału w obradach Rady Miejskiej. 
Komisje Rady Miejskiej (8 stałych  

i 1 doraźna) odbyły w 2017 r. 115 po-
siedzeń. Najczęściej, bo 19 razy spo-
tkali się członkowie Komisji Budżetu  
i Finansów, 18 razy członkowie Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego. Czas trwania posie-
dzeń tych dwóch komisji był najdłuższy  
i wynosił odpowiednio 54 i 47 godzin.

W 2017 r. radni skierowali do Burmi-
strza Gminy Mosina aż 386 wniosków  
i zapytań, co stanowi śr. 18,4 na 1 radne-
go. Sześcioro radnych (Dominik Michalak, 
Jolanta Szymczak, Łukasz Kasprowicz, 
Małgorzata Kaptur, Tomasz Łukowiak  
i Wiesława Mania) złożyło łącznie aż 259, 
tj. 67% wszystkich zapytań i wniosków. 
3 radnych nie skierowało do Burmistrza 
żadnego wniosku na piśmie. Warto dodać, 
że radni Rady Miejskiej w Mosinie od po-
czątku kadencji złożyli 1034 wniosków  
i zapytań.

Są one dostępne w Biuletynie In-
formacji Publicznej -> BIP->Organy 
gminy->Rada-> Wnioski, zapytania  
i interpelacja radnych. 

Najlepsze prace 
dyplomowe będą 
nagradzane

Na styczniowej sesji Rada Miejska  
w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie 
nagrody Burmistrza Gminy Mosina za 
najlepszą pracę dyplomową dotyczącą 
Gminy Mosina. Z propozycją takiej za-
chęty dla naszych młodych mieszkańców, 
by podejmowali taką tematykę w swo-
ich pracach licencjackich, inżynierskich  
i magisterskich, wystąpili mosińscy radni.  
W oparciu o dyskusje przeprowadzone na 
posiedzeniu Komisji Promocji i Współ-
pracy Samorządowej powstał projekt 
regulaminu konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową dotycząca Gminy Mosina. 
Ideą konkursu jest wzbogacenie naukowej 
wiedzy o Gminie – o jej historii, walo-
rach przyrodniczych i turystycznych, czy 
uwarunkowaniach społeczno-ekonomicz-
nych, a także promowanie tej wiedzy oraz 
naukowych osiągnięć naszej młodzieży 
akademickiej. 

Szczegóły dotyczące konkursu zostały 
podane w jego regulaminie, który stanowi 
załącznik do podjętej uchwały. Uchwała 
wraz z załącznikami dostępna jest na plat-
formie e-sesja: www.mosina.esesja.pl->Re-
jestr uchwał-> Uchwała LXII/725/2018. 

Apel Rady 
do Mieszkańców 

Na styczniowej sesji Rada Miejska 
przyjęła jednogłośnie Apel skierowany 
do społeczeństwa Gminy Mosina w spra-
wie sztandaru dla Mobilnej Jednostki 
Dowodzenia Operacjami Powietrzny-
mi, stacjonującej w Babkach. Zgodnie 
ze Statutem Gminy, apel jest formą do-
kumentu, który Rada może przyjmować 
obok uchwał, deklaracji i stanowisk. 

Treść Apelu 
Rada Miejska w Mosinie zwraca się do 

mieszkańców Gminy Mosina z apelem 
o wsparcie społecznej akcji mającej na 
celu ufundowanie sztandaru dla Mobil-
nej Jednostki Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi pełni bardzo ważną rolę 
w systemie dowodzenia Polskich Sił 
Zbrojnych i NATO. Powstała w 2011 r.  
z przeformowania 31. Ośrodka Dowodze-
nia i Naprowadzania, który został utwo-
rzony w 2003 r. w kompleksie wojskowym 
w miejscowości Babki. Mobilna jednostka 
realizuje zadania w zakresie zbierania i 
dystrybucji informacji o sytuacji powietrz-
nej w przydzielonym obszarze i strzeże 
bezpieczeństwa naszego nieba oraz granic 
powietrznych kraju. Wykorzystuje system 
rozpoznawania radiolokacyjnego, dowo-
dzi działaniami lotnictwa, wojsk obrony 
przeciwlotniczej oraz walki elektronicznej.

Mobilna Jednostka Dowodzenia Ope-
racjami Powietrznymi buduje własną 
tożsamość. Chce przyjąć imię pułkow-
nika pilota Szczepana Ścibora i konty-
nuować bogate tradycje 305  Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego walczącego  
w II wojnie światowej na Zachodzie. 

Pragnie poprzez umieszczenie na swoim 
sztandarze herbu naszej gminy identyfi-
kować się z Ziemią Mosińską.

Apel jest odpowiedzią na prośbę dowód-
cy MJDOP płk dypl. pilota Mirosława 
Nawrockiego skierowaną do Burmistrza 
Gminy Mosina oraz Rady Miejskiej   
w Mosinie. Uroczyste przekazanie sztan-
daru planowane jest na 6 stycznia 2019 
roku.

Rada Miejska w Mosinie wyraziła tak-
że zgodę na umieszczenie herbu Gminy 
Mosina na sztandarze tej jednostki.  Pre-
zentacja Mobilnej Jednostki Dowodzenia 
Operacjami Powietrznymi, stacjonującej 
w Babkach -> s.18. 

Na komisji 
o wolontariacie

Na wspólnym posiedzeniu dwóch 
komisji – Ochrony Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej oraz Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej, gościli 
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń,  
a także instytucji prowadzących działalność  
w zakresie wolontariatu. Radni z obydwu 
komisji zapoznali się ze szczegółami zwią-
zanymi z tą działalnością, zaprezentowa-
nymi przez gości posiedzenia. W wyniku 
dyskusji, padła propozycja zainicjowania 
klubu wolontariatu, który skupiałby wokół 
wolontariatu zainteresowane organizacje 
i stowarzyszenia. Na ten cel, kierownik 
Ośrodka Sportu i Rekreacji zadeklarował 
udostępnienie pomieszczenia w administro-
wanym przez OSiR budynku przy stadionie 
w Mosinie. Zaplanowano, że na początek 
klub będzie spotykał się raz w miesiącu, by 
zaplanować dalsze działania.   Oprac. JN 

Medal  Rzeczypospolitej Mosińskiej
 – zgłaszanie kandydatur

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej  
w maju 2018 r. zostaną wręczone już po 
raz dwudziesty Medale Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Medal ten jest najwyższym 
wyróżnieniem przyznawanym osobom, 
które w sposób szczególny pozytywnie 
przysłużyły się naszemu miastu i gminie, 
promując je swoją osobowością, wiedzą, 
działalnością, pracą, niezależnie od miejsca 
urodzenia i zamieszkania.  Apelujemy do 
organizacji, a także grup mieszkańców, 
rodzin i osób prywatnych, by zastano-
wiły się, kogo z naszego otoczenia na-
leżałoby wyróżnić w bieżącym roku.
Do 31 marca 2018 roku można składać 
w Biurze Rady Miejskiej (osobiście lub 
korespondencyjnie) pisemny wniosek  
z kandydaturą do uhonorowania Meda-
lem. Zgodnie z regulaminem kandyda-
tem może być osoba zgłaszana po raz 
pierwszy, jak i taka, która w  poprzednich 
latach z  różnych powodów nie uzyska-
ła akceptacji Kapituły. Kapituła Medalu 
powołana przez Radę Miejską, zbierze 
się w celu zapoznania się z wnioskami. 
Wszystkie kandydatury będą omawiane 
i następnie głosowane. Regulamin zobo-
wiązuje Kapitułę do tajnego głosowania 
i rekomendowania Radzie Miejskiej tyl-
ko tych kandydatów, którzy otrzymali 
akceptację wszystkich głosujących.Na 
kwietniowej sesji Rada Miejska podejmie 
uchwałę przyznającą medale.  

      Krzysztof Lipiak Dziekan Kapituły
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MJOP – jednostka 
z Gminy Mosina

Na terenie naszej gminy, w Babkach, stacjonuje Mobilna 
Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP). 
Jednostka została utworzona w roku 2011 z przeformowania 
31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Babkach. Jako 
spadkobierczyni Ośrodka, stała się integralnym elementem 
systemu dowodzenia Sił Powietrznych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Obecnie stanowi nową, wojskową jakość i ważne 
ogniwo w systemie Obrony Powietrznej Kraju, a także Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Do zadań tej jednostki, powołanej 
do zabezpieczania szkolenia lotniczego i działania lotnic-
twa taktycznego, należy m.in. kontrola stopnia gotowości 
bojowej sił, ciągła analiza sytuacji powietrznej w zakresie 
przestrzegania ustalonych parametrów lotu, realizacja ostrze-
gania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza, 
analiza warunków atmosferycznych oraz sytuacji skażeń  
w przydzielonym sektorze odpowiedzialności. Dowódcą Mo-
bilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi jest 
płk. dypl. pil. Mirosław Nawrocki.

Jednostka posiada swoją Odznakę Pamiątkową, którą  
w formie wyróżnienia nadaje żołnierzom i pracownikom 
wojska oraz innym osobom dla niej zasłużonym. Dowództwo 
MJDOP przykłada dużą wagę do patriotycznego wychowania 
swoich żołnierzy poprzez kultywowanie tradycji oręża pol-
skiego. To bardzo ważny element motywowania wojska do 
pełnienia służby społeczeństwu i Ojczyźnie. Jednostka z Babek 
kontynuuje tradycje 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi 
Wielkopolskiej” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, sformo-
wanego w sierpniu 1940 r. w Polskich Siłach Powietrznych 

na terenie Wielkiej Brytanii. W skład Dywizjonu 305 wszedł 
między innymi 3. Poznański Pułk Lotniczy z poznańskiej 
Ławicy. Żołnierze z MJODP chcą, by ich patronem został 
pułkownik pilot Szczepan Ścibor – wybitny wielkopolski 
lotnik, bohaterski dowódca tego dywizjonu. W lipcu 2017 
r. dowództwo jednostki wystąpiło o nadanie jego imienia 
do Ministra Obrony Narodowej. Teraz jednostka rozpoczęła 
starania o własny sztandar. 

Sztandar to symbol sławy wojennej i tradycji oraz wier-
ności, honoru i męstwa naszych przodków – Specyficzne 
zadania i odpowiedzialność, jakimi jednostka musi sprostać, 
wymagają symbolu integrującego zawodowe i patriotyczne 
aspiracje żołnierzy i pracowników – stwierdza płk dypl. pil. 
Mirosław Nawrocki. – Pokolenia Polaków, którym Ojczyzna 
powierzyła zaszczytne zadanie jej obrony, składały uroczystą 
przysięgę na sztandar i otaczały ten symbol szczególną czcią. 
Jak podkreśla dowódca jednostki, stanowi ona nierozerwalną 
część społeczeństwa Ziemi Wielkopolskiej, jest związana ze 
społecznością Gminy Mosina i uczestniczy we wszystkich 
dziedzinach życia regionu. 

Reprezentację MJODP w galowych mundurach, możemy 
nierzadko zauważyć podczas ważnych, gminnych uroczy-
stości. Jednym z przejawów działalności jednostki na rzecz 
społeczności lokalnej, będzie także utworzenie na jej terenie 
sali tradycji ze społeczną edukacją patriotyczno-obronną. Na 
sztandarze jednostki, z inicjatywy jej dowództwa, znaleźć 
ma się m.in. herb Gminy Mosina, jako wyraz więzi wojska 
ze społecznością regionu. 

Rozpoczynając starania o własny sztandar, powołano spo-
łeczny komitet jego fundatorów. Obok przyjaciół i sympatyków 
jednostki, jej dowódca zaprosił do udziału w tym komitecie 
przedstawicieli władz rządowych i samorządowych regio-
nu, między innymi Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia  
i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzatę Kap-
tur. Na styczniowej sesji Rada Miejska w Mosinie wystosowała 
także apel do mieszkańców Gminy Mosina o włączenie się  
w społeczną akcję ufundowania sztandaru dla MJODP -> s.17.

Udział naszych mieszkańców w ufundowaniu tego sztan-
daru, byłby „cegiełką” dołożoną do umacniania społecznej 
więzi z polską tradycją. Wojskowy sztandar z wizerunkiem 
herbu Gminy Mosina, to także okazja do promocji naszej 
Małej Ojczyzny poprzez popularyzację jej symbolu. Przeka-
zanie Jednostce sztandaru ma odbyć się 6 stycznia 2019 r. 
w czasie uroczystości 100-lecia zdobycia przez Powstańców 
Wielkopolskich lotniska w Ławicy. 

Joanna Nowaczyk

Społeczny komitet ufundowania sztandaru dla Mobilnej 
Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach.

Adres komitetu:
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
Nr konta:
35 1020 4144 0000 6102 0220 9989
Tytuł wpłaty: Sztandar
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Mieszkaniec Wiórka skarży się na fatalny stan ulic w tej 
miejscowości – występujące w nich dziury i błoto. Prosi, żeby 
budżet wsi przeznaczony był na drogi.

O przeznaczeniu budżetu wsi, czyli Funduszu Sołeckiego, decy-
duje Zebranie Wiejskie. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym 
dróg gruntowych, odbywa się ze środków budżetu Gminy Mosina 
wydzielonych na ten cel. Przez  naszą gminę przebiega ponad 200 
km dróg gruntowych, a przeznaczony na ich utrzymanie budżet 
jest ograniczony. Co roku w okresie jesienno-zimowym Gmina 
boryka się z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych, bo pod 
wpływem warunków atmosferyczny i natężenia ruchu uplastycz-
niają się i szybko zmieniają swoją strukturę. Dlatego nie jest moż-
liwe w tym okresie ich utrzymanie w idealnym stanie. Dodatkowo  
w miejscach gdzie prowadzona jest wzdłuż takich dróg budo-
wa domów jednorodzinnych, jeżdżący po nich ciężki sprzęt 
jeszcze bardziej pogarsza ich stan, powodując dewastację  
i powstawanie kolein, a nie ma możliwości wprowadzenia ogra-
niczenia tonażu pojazdów poruszających się po drogach grunto-

wych. Od połowy marca rozpocznie się wiosenne profilowanie 
wszystkich dróg gruntowych na terenie gminy. Podczas profilo-
wania nastąpi weryfikacja ich stanu i w przypadku stwierdze-
nia konieczności wyrównania znaczących uskoków, będą one 
zasypywane gruzobetonem lub innym materiałem. Do Urzędu 
wpływają zgłoszenia o złym stanie dróg gruntowych, także z 
Wiórka i wszystkie takie zgłoszenia są weryfikowane. Interwen-
cyjnie można dokonać tego na adres interwencje@mosina.pl lub 
telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Mosinie.    

W ostatnim Informatorze pisali państwo, że na terenie ca-
łej gminy są przygotowane pojemniki, w Wiórku takich nie 
zauważyłem. 

Jak wynika z informacji otrzymanej z Referatu Mienia Komunal-
nego, roku 2017 Urząd Miejski w Mosinie zainstalował na terenie 
gminy 14 koszy na psie odchody, na  zgłoszone zapotrzebowanie 
przez sołectwa i osiedla. Jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie, 
mieszkańcy również mogą dokonać takiego zgłoszenia poprzez 
złożenie wniosku i wskazanie konkretnej lokalizacji.        JN

Postój pojazdu
W Mosinie po wybudowaniu większości dróg głównych, na-

stępuje systematyczna budowa dróg osiedlowych. Tam, gdzie 
pozwalają na to warunki terenowe, wytyczane są miejsca par-
kingowe. Niestety niektórzy użytkownicy takich miejsc, a także 
innych miejsc dopuszczonych w przepisach do zatrzymywania 
się i postoju zapominają, że warunki postoju regulowane są prze-
pisami prawa. Pozostawiają pojazdy na zapuszczonym silniku 
pod oknami budynków mieszkalnych.  Jak przypomina pod-
kom. Maciej Święcichowski z Zespołu Prasowego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zgodnie z art. 60 ustawy 
Prawo  art. 60 ust. 2 ustawy — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1260) Zabrania  się kierującemu: 1) oddalania się 
od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; (…) 3) pozostawiania pra-
cującego silnika podczas postoju (powyżej minuty) na obszarze 
zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności 
na drodze. Pamiętajmy o obowiązujących nas przepisach, ale 
także o zasadach dobrego współżycia z innymi mieszkańcami, 
którym nieprzepisowe emitowanie spalin i hałasu pod oknami  
ich domów po prostu przeszkadza.        JN

Targi Edukacji i Pracy

MIESZKAŃCY PYTAJĄ

Podziękowanie
Mieszkaniec, któremu 3 stycznia br. skradziono rower na ul. 
Słowackiego w Mosinie, składa podziękowanie Komisariatowi 
Policji w Mosinie, którego szybkie działanie doprowadziło 
do wykrycia sprawcy i odzyskania jego własności.  

Red. 

Dyżur Pracowników 
Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Poznaniu

  
14.03.2018r. /środa/w godzinach od 9.00 do 1400
Urząd Miejski w Mosinie /Budynek nr 2/, ul. Dworcowa 3,  
I piętro – sala nr 13. Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbo-
wego udzielą informacji z zakresu rozliczenia rocznego za 
2017 r., pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania do 
urzędów skarbowych, udostępnią również papierowe formu-
larze zeznań podatkowych oraz    

  broszury informacyjne do formularzy podatkowych, za-
instalują zainteresowanym podatnikom na ich komputerach 
system. e-Deklaracje, wspierające wysyłanie zeznań podat-
kowych drogą  elektroniczną. 

Dyżur ZUS
Przypominamy, że 21 lutego br. (środa) w godzinach 11:00 - 
14:00 w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 
3 w Mosinie, dyżurować będą eksperci z I Oddziału ZUS  
w Poznaniu specjalizujący się w zakresie świadczeń emery-
talno-rentowych. Więcej informacji: tel. 61 8192 746 lub 
e-mail: gci@mosina.pl. 

XII edycja Targów Edukacji i Pracy w Mosinie odbędzie się 
7 marca 2018 r. w godzinach od 10.00 - 13.00 w sali repre-
zentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury. Podczas targów 
będzie okazji do kontaktu z przedstawicielami instytucji rynku 
pracy, pośrednikami i doradcami zawodowymi , a także do 
zapoznania się z ofertami pracy.  Będą także dostępne punkty 
konsultacyjne na temat zakładania działalności gospodarczej 
oraz sposób pozysiwania dofinansowania na ten cel. Gminne 
Centrum Informacji w Mosinie zaprasza do udziału. Wstęp 
wolny. Więcej informacji na www.gci.mosina.pl. 

JN



INFORMACJE Z URZĘDU20

INFORMATOR MOSIŃSKI luty 2018

AKTUALNOŚCI

Gminne Centrum Informacji w Mosinie działa już ponad 
13 lat. Szeroka oferta działań przekłada się na liczbę intere-
santów i niesłabnące od lat zainteresowanie świadczonymi 
przez nas usługami, z których w roku 2017 skorzystało około 
10 257 osób. Obejmowały one kursy, szkolenia, seminaria, 
warsztaty, doradztwo, informację turystyczną, pośrednictwo 
pracy, współpracę z różnymi jednostkami i organizacjami 
oraz pracodawcami, jak również codzienną pracę związaną 
z bezpośrednią pomocą mieszkańcom, którzy odwiedzali nas  
w GCI, dzwonili czy kontaktowali się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

Ubiegły rok w dużej mierze minął pod znakiem aktywizacji 
zawodowej mieszkańców. Dzięki szerokiej ofercie bezpłatnych 
szkoleń, realizowanych przy dofinansowaniu Unii Europejskiej, 
swoje kwalifikacje mogły podnosić zarówno osoby bezrobotne, 
jak i pracujące, do 29 roku życia oraz powyżej 25 i 50 roku 
życia. Nabyły one umiejętności podczas kursów: administra-
cyjno- biurowego, komputerowego, grafiki komputerowej,  
j. angielskiego, prawa jazdy kat. C, dekarskiego, magazyniera  
z obsługą wózka widłowego, spawania, barmańskiego, budow-
lanego czy opiekunów dzieci. Łącznie uczestniczyło w nich 
ponad 260 osób, które dzięki podniesieniu lub nabyciu nowych 
kwalifikacji mogą jeszcze łatwiej poruszać się po rynku pracy.

Bardzo udaną inicjatywą były też dyżury ekspertów, któ-
rym zawsze towarzyszyła duża frekwencja. Przez cały rok  
w siedzibie GCI dostępne były dyżury doradcy podatkowego, 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział 
w Poznaniu czy Powiatowego Urzędu Pracy, w których łącz-
nie uczestniczyło około 570 osób. Rekordy zainteresowania 
bił także mobilny punkt Pierwszego Urzędu Skarbowego  
z Poznania, w którym podczas dwukrotnej wizyty w Mosinie 
mieszkańcy mieli możliwość rozliczenia i złożenia deklaracji 
PIT za ubiegły rok. Z oferty bezpłatnych warsztatów „Pierw-
sza Pomoc w Praktyce” oraz nowej inicjatywy – warsztatów 
samoobrony dla mieszkańców Gminy Mosina skorzystało oko-
ło 200 mieszkańców. Jednymi z większych wydarzeń, które 
organizujemy cyklicznie, od kilku lat są także Targi Edukacji  
i Pracy oraz Festyn Organizacji Pozarządowych, których kolejne 
edycje odbędą się także w 2018 roku.

Pośrednictwo pracy, aktywizacja zawodowa oraz organizacja 
staży to nasza codzienna działalność. Braliśmy udział w kon-
ferencji dot. promocji kształcenia zawodowego organizowanej 
przez Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Organizujemy 
spotkania z doradcą zawodowym, pomagamy bezrobotnym 
w poszukiwaniu pracy, jak również rejestrujemy ich na wi-
zytę w Powiatowym Urzędzie Pracy. W Gminnym Centrum 
Informacji każdy otrzyma pomoc, czy to w napisaniu CV, czy 
w wypełnieniu wniosków do urzędu, czy innych instytucji. 
Współpracujemy także z przedsiębiorcami poprzez organiza-
cje spotkań dotyczących ważnych aspektów funkcjonowania 
firmy, zmian w przepisach czy podatkach.

Udzielamy informacji turystycznej, aktywnie uczestniczymy  
w wydarzeniach promocyjnych, zajmujemy się sprzedażą pamią-
tek gminnych, a w okresie od czerwca do sierpnia nadzorujemy 
Punkt Informacji Turystycznej w Rogalinie. Współpracujemy  
z lokalnymi organizacjami, szkołami, instytucjami, jednostkami 
pomocniczymi, realizując razem inicjatywy służące aktywizacji 
i integracji społeczności lokalnej.

Koordynujemy także pracę Internetowego Centrum Eduka-
cyjno-Oświatowego w Świątnikach oraz Centrum Kształcenia 
w Nowinkach, które w ubiegłym roku odwiedziło łącznie 
około 3600 mieszkańców. Centra aktywnie działają w swoich 
środowiskach lokalnych, organizując szereg zajęć edukacyj-
nych, rekreacyjnych i sportowych, propagując wśród dzieci  
i młodzieży aktywne spędzanie wolnego czasu, dostęp do no-
wych technologii czy pielęgnowanie wiedzy o historii Gminy 
Mosina. Cyklicznie przygotowują spotkania okolicznościowe, 
różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, ceramiczne, fotograficzne, 
ogniska, rozgrywki sportowe, pomagają w organizacji wydarzeń 
w ich sołectwach czy bezpośrednio osobom, które zgłaszają się 
do nich z prośbą o pomoc. To ważne ogniwa, dzięki którym  
z różnorodną ofertą możemy docierać w różne części naszej 
gminy. Dziękujemy za kolejny rok bardzo dobrej współpracy  
i wspólnie realizowane inicjatywy wszystkim naszym partne-
rom. Rok 2018 zapowiada się równie pracowicie, więc zapra-
szamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą GCI i Centrów 
na naszej stronie www.gci.mosina.pl oraz portalu społeczno-
ściowym Facebook.       GCI

Rok 2017 w GCI
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Ambasador Armenii w Mosinie
Niezwykły wieczór spędzili wczoraj bywalcy Salonu Poetyckiego 

Galerii Miejskiej w Mosinie. „Jak na płótnach Saryana” to tytuł 
spotkania, który poświęcony został poezji ormiańskiej. Hono-
rowym gościem wieczoru był  Edgar Ghazaryan – Ambasador 
Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Warszawie. 
Wizyta pana Ambasadora w Mosinie to niewątpliwie nieco-
dzienne wydarzenie i prawdziwy zaszczyt dla naszego miasta.

Armenia jest krajem o niezwykle bogatej tradycji i historii się-
gającej czasów starożytnego Urartu. Jest to najstarsze, chrze-
ścijańskie państwo świata od czasu, kiedy w roku 301 n.e. król 
Tiridates III ustanowił tu chrześcijaństwo religią państwową. Na 
historycznych terenach Armenii wznosi się góra Ararat. Chociaż 
obecnie znajduje się w granicach państwowych Turcji, w świado-
mości Ormian pozostaje symbolem narodowym, umieszczonym  
w centralnym punkcie herbu Armenii. Na górze Ararat znalazł  
w czasie potopu bezpieczną przystań dla swojej arki biblijny Noe. 

Od wielu wieków Polskę i Armenię łączą historyczne związki.
Pana Ambasadora Edgara Ghazaryana, który z Warszawy do 

Mosiny przyjechał z rodziną – żoną Marianną i dziećmi, powitali 
przedstawiciele lokalnego samorządu: Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Kaptur, Zastępca Burmistrza Przemysław 
Mieloch i Radny Rady Powiatu Poznańskiego Jacek Szeszuła,  
a także gospodyni Galerii – Dorota Strzelecka.

Wieczór poezji ormiańskiej pojawił się w mosińskim Salonie 
Poetyckim nieprzypadkowo. Prowadząca Salon poetka Kalina 
Izabela Zioła, od wielu lat współpracuje z pisarzami ormiań-
skimi, a ormiańską poezję tłumaczy na język polski. Dla samej 
poetki Armenia i jej piękne krajobrazy, kultura oraz historia, 
stały się fascynacją utrwaloną w wielu strofach własnej poezji, 
tłumaczonej z kolei na język ormiański.

Wiersze ormiańskie w polskim przekładzie i polskie wiersze  
o Armenii, podczas sobotniego  spotkania w Galerii czytała 
Kalina Izabela Zioła, a w wersji muzycznej zaśpiewał je Tomasz 
Bateńczuk. Gościnnie, poezję ormiańską w jej oryginalnym ję-
zyku zaprezentował osobiście pan Ambasador.

W ubiegłym roku minęła 650. rocznica nadania przez Kazi-
mierza Wiekiego ormiańskim mieszkańcom Lwowa przywileju 
pozostania przy prawie i wierze „w sposób i według zwyczajów 
Ormian”.  W tamtych czasach Ormianie, organizując handel 
orientalny, przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki,  
a także do orientalizacji kultury polskiej. Walczyli w polskim 
wojsku i między innymi, w liczbie 5 tysięcy, wsparli króla Jana 

III Sobieskiego pod Wiedniem. Nie na darmo w świadomości 
obydwu narodów utrwaliło się powiedzenie, że „Ormianin to 
podwójnie Polak”. Polska jest pierwszym krajem na świecie, 
którego Parlament podziękował Ormianom za ich wkład w 
polską historię.  „Zarówno na przestrzeni wieków, jak i dzisiaj 
wzajemne relacje między Polakami i Ormianami mogą być wzo-
rem do naśladowania dla innych państw i narodów – czytamy w 
uchwale Sejmu RP z roku 2017. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
podkreśla znaczącą rolę, jaką odegrali Ormianie w historii Polski, 
i składa szczególny hołd tym, którzy oddali życie za jej niepodle-
głość, a także wyraża wdzięczność wszystkim, którzy dla niej żyli  
i pracowali jako wierni obywatele.”

Polsko-ormiańskie związki podkreślił też podczas spotkania 
w Mosinie Ambasador Edgar Ghazaryan, zabierając głos w na-
szym ojczystym języku. Pan Ambasador przybliżył zebranym 
jeszcze inne, mniej znane związki. Niewielu wie, że nasz wybitny 
kompozytor Krzysztof Penderecki ma pochodzenie ormiańskie, 
a jego babcia była Ormianką. Z okazji 85. urodzin mistrza Pen-
dereckiego, na świecie odbywać się będą festiwale muzyczne 
jego imienia, a pierwszy z nich, już w lutym, będzie miał miejsce  
w Erewaniu – stolicy Armenii. Jak stwierdził Edgar Ghazaryan 
to jeden z powodów, żeby odwiedzić jego kraj. – Ten rok jest 
bardzo ważny dla Polaków i dla Armenii – zaznaczył Ambasador. 
– Nasza historia jest podobna, bo w tym roku będziemy obchodzić 
100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez II Rzeczypospolitą 
Polską i 100. rocznicę I Republiki Armenii. Inny wspólny jubi-
leusz, o jakim wspomniał Edgar Ghazaryan, to 40 lat od wy-
boru Papieża Jana Pawła II, który jedną z pelgrzymek odbył do 
Armenii. – Zapraszamy na pielgrzymki szlakiem św. Jana Pawła 
II. Ormianie witają Polaków jak przyjaciół. Żeby zachęcić obec-
nych w Galerii do wizyty w Armenii, pan Ambasador zdradził 
szczegóły dobrych połączeń komunikacyjnych podkreślając, że 
podróż samolotem z Warszawy do Erewania trwa zaledwie 3 
godziny i 20 minut. – Ja tutaj – stwierdził dowcipnie – jechałem 
z Warszawy 4 godziny i 5 minut...

Gościem Galerii był także Karel Shahumyan, prezes Centrum 
Rozwoju Stosunków Ormiańsko-Polskich, a także ormiańskie 
małżeństwo mieszkające od wielu lat w Mosinie. Po części po-
etyckiej, bywalcy Salonu Poetyckiego mieli okazję do osobistych 
rozmów z gośćmi, a także z poetką Kaliną Izabelą Zioła i To-
maszem Bateńczukiem, którzy zapewnili artystyczną oprawę 
wieczoru. Spotkaniu w Salonie towarzyszyła wystawa malarstwa 
Tomasza Kalitko „Niepokojąca sekwencja”. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas dla nas 
wszystkich. Są to dni, do których przygotowujemy się długo 
i starannie. Tak też było w tym roku w małej wsi Żabinko. 

Spotkaliśmy się z dziećmi i rodzicami, aby wspólnie piec 
kolorowe pierniczki, ubierać zieloną choinkę i posłuchać 
pięknych polskich kolęd. W trakcie degustacji pierników 
ocenialiśmy wygląd i pomysłowość dzieci w dekorowaniu 
swoich pierniczków. Ogłoszony został także konkurs świą-
teczny na przyozdobienie okna lub choinki przed domem. 
W tym konkursie wzięło udział wielu mieszkańców. Komisja 
oceniała pomysł oraz całokształt przyozdobienia. Kolorowe 
migające lampki, aniołki, gwiazdorki, gwiazdki to tylko nie-
liczne pomysły mieszkańców. Jadąc przez wieś widać było, 

jak wielu z nich włożyło dużo serca, aby podtrzymać trady-
cję. Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody: bon na kolację 
do restauracji, bon do zakładu fryzjerskiego oraz słodkie 
upominki. Dziękuję za pomoc pani Halinie Lewandowskiej 
oraz całej komisji, która oceniała konkurs, pani Alince oraz 
panu Leszkowi. 

Jak co roku w Żabinku odbył się Dzień Seniora. W uroczy-
stości wzięło udział wielu seniorów oraz zaproszeni goście 
– ks. proboszcz Waldemar Babicz, burmistrz Jerzy Ryś i jego 
zastępca Przemysław Mieloch, radny Powiatu Poznańskiego 
Jacek Szeszuła, Włodzimierz Gabrielski, radni Rady Miejskiej 
w Mosinie: Jolanta Szymczak, Waldemar Wiązek, Zdzisław 
Gierek i Andrzej Raźny, prezes OSP Żabinko Henryk Kosz. 
Wystąpiły panie Justyna Matecka i Maria Kapała oraz Zespół 
Korbolanki. Pan Andrzej Kasprzyk podzielił się z nami infor-
macjami o najstarszych kolędach oraz tradycjach potrawach. 
Przysłuchując się kolędom zjedliśmy wspólnie kolację. 

Oglądaliśmy powstałą kronikę wsi oraz nawiązywaliśmy do 
historii naszej miejscowości. Każdy z gości otrzymał pięknie 
przystrojonego pierniczka, które przygotowała pani Andżelika 
Tomczak. Wystąpił także pan Ignacy Szczepaniak. Miejsco-
wa piekarnia przygotowała słodki prezent – ogromny tort z 
okazji Dnia Seniora. Dziękuję za pomoc w organizacji Radzie 
Sołeckiej, paniom Andżelice, Alince oraz Hani Tomczak, 
Justynie Mateckiej, Ani Cieleńskiej i jej córce, a także Ze-
społowi Korbolanki.  Zachęcamy wszystkich do tego, aby 
pielęgnowali polskie tradycje świąteczne. 

 Agnieszka Gorzyńska

22-letnia tradycja
6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Krosinku, na tradycyjnym 

opłatku spotkali się seniorzy z sołectwa Krosinko, Ludwi-
kowo. Takie spotkanie niezmiennie od 22 lat organizuje dla 
nich Sołtys, Rada Sołecka oraz miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich.   Gośćmi tegorocznej imprezy byli ks. proboszcz 
Paweł Kujawa z Krosna, burmistrz Jerzy Ryś i jego zastępca 
Przemysław Mieloch, a także pan Andrzej Kasprzyk, który 
odwiedza tutejszych seniorów każdego roku, od początku 
tej miejscowej tradycji. Dla zebranych wystąpili uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krosinku, a do tańca 
zagrał zespół „Niecierpliwi”. Goście wznieśli wspólny no-
woroczny toast, któremu towarzyszyły wzajemne życzenia.

Organizatorzy dziękują sponsorom spotkania, dzięki którym 
najstarsi mieszkańcy sołectwa, zostali dobrze ugoszczeni. 

Oprac. JN / Fot. Źródło fb Marzena Fabisiak

Żabinko – z życia sołectwa

Amatorski Turniej Tenisa Stołowego 
10 marca (sobota) odbędzie się VI edycja Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego, czyli po-

pularnego ping ponga!  Zachęcamy do uczestnictwa i zarezerwowania czasu. Oprócz samych 
rozgrywek, szykujemy dla Państwa wiele atrakcji, w tym tradycyjny osiedlowy placek i kawę. 
Więcej szczegółów na początku lutego. 

Wszystkich chętnych do pomocy, zapraszamy do kontaktu z Przewodniczącą lub członkami 
zarządu osiedla! sponsorzy mile widziani. 

Zarząd Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie
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Bezpłatne szkolenia w Mosinie 
Dla osób bezrobotnych w wieku 15 - 29 lat:

- dekarz - monter paneli fotowoltaicznych, 
- pracownik administracyjno-biurowy,
- magazynier z obsługą wózka widłowego.

Dla kogo?  
• dla osób w wieku od 15-29 lat,
• zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, 
• będących bez pracy, nie uczących się lub uczących się w  
   trybie zaocznym  lub wieczorowym, 
• będących na urlopach wychowawczych.
W OFERCIE: stypendium szkoleniowe, po szkoleniu  

– 3 miesięczny płatny staż zawodowy, materiały szkoleniowe, 
catering podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu, doradztwo 
zawodowe, zwrot kosztów badań lekarskich, ubezpieczenie 
NNW.
Dla osób pracujących lub prowadzących własną działal-
ność gospodarczą:

 - tytuł mistrza i czeladnika w zawodach branży budowlanej 
   i spożywczej

Dla kogo?
• dla osób zamieszkujących na terenie województwa wiel
   kopolskiego, 
• powyżej  25 roku życia, 

• pracujących w branżach: wę-
dliniarz, cukiernik, piekarz, 

   dekarz, betoniarz-zbrojarz, 
blacharz, elektryk, murarz

-tynkarz, stolarz, monter zabu-
dowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie.

Dodatkowo: materiały szkolenio-
we, catering, podręczniki. 

Dopłata do egzaminu mistrza 
maksymalnie 200 zł. Realizacja we współpracy z pracodawca-
mi. Egzaminami przeprowadza Wielkopolska Izba Rzemieśl-
nicza. Wystarczą 5-osobowe grupy. Kurs czeladnik – 100 h: 
16 h kurs przygotowawczy, 84 h zawodowy, zaświadczenie 
lub inny dokument stwierdzający odbyta praktykę w branży.
Dla osób bezrobotnych w wieku 16 - 64 lat:
Kurs:
- komputerowy,
- pracownik administracyjno-biurowy,
- opiekun osoby starszej, zależnej, dziecka,
- kosmetyczny.

Więcej informacji i zapisy w Gminnym Centrum Informacji 
w Mosinie ul Dworcowa 3, 62-050 Mosina, I piętro pokój nr 
16, tel.: 61 8192 746, email: gci@mosina.pl. 

Oprac. JN

A może jedno i drugie. Młodzi ludzie wybierają drogę edu-
kacyjno-zawodową z coraz większą świadomością, iż dobry 
start w młodości przyniesie efekty w przyszłości. Pierwszy, 
znaczący krok do wymarzonego rozwoju, stawiają już przy 
wyborze szkoły średniej. Coraz częściej wskazują potrzebę 
poznania zawodów przyszłości (59,6%), a przede wszystkim 
takich, które będą rozwijały ich predyspozycje zawodowe 
oraz talent (91,4%).

Już kilka lat z rzędu zespół doradców zawodowych i psycho-
logów Fundacji Rozwoju Talentów pomaga młodzieży gimna-
zjalnej w podjęciu decyzji podczas warsztatów diagnostycznych 
i rozwojowych. W zeszłorocznej edycji diagnozie poddano 
ponad 400 uczniów 9 szkół, w tym uczniów ze szkół Gminy 
Mosina. Ze względu na reformę oświaty, w roku szkolnym 
2018/2019 wsparcie uzyskają również uczniowie VII i VIII 
klasy szkół podstawowych. Równolegle, wsparcie otrzymuje 
również kadra psychologów i pedagogów szkolnych, którzy 
na co dzień pracują z młodzieżą, w celu przygotowania ich do 
prowadzenia samodzielnego wsparcia uczniów w tym obszarze.

Tematyka, którą gimnazjaliści szczególnie docenili podczas 
warsztatów, to obliczanie punktów ze świadectwa oraz egzami-
nu gimnazjalnego (76% ankietowanych). W drugiej kolejności 
ważne były informacje o zawodach (69%), a niemalże poło-
wa badanych (48%) zaznaczyła, że ważnym elementem zajęć 
było pozyskanie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. 
Warsztaty zostały wzbogacone o nowoczesne metody pracy. 
Budzący niezmienne zainteresowanie temat rekrutacji prze-
ćwiczono ciekawą i  efektywną metodą pracy, case study. Dla 
wielu uczniów ważna i ciekawa okazała się praca w grupach. 
Gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę o szkołach ponadgim-
nazjalnych podczas quizu. Dyskusja, praca w grupach, a także 

prezentacja przydatnych stron 
internetowych i filmów edu-
kacyjnych sprawiły, że spo-
tkanie przybrało interesującą 
formę. Z ankiet wynika, że 
większość nastolatków nadal 
samodzielnie poszukuje infor-
macji o szkołach i zawodach, 
głównie w internecie (66%), 
a Facebook jest najczęściej wskazywaną drogą przekazu in-
formacji (48% badanych).
Doradztwo zawodowe – trzeba i warto.

Od 1 września 2017 r. obowiązuje rozp. MEN z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach  
i placówkach. Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian. 
Badania mówią, że ponad 60% dzieci będących aktualnie 
w szkole podstawowej będzie pracowało w zawodach, które 
jeszcze nie istnieją (źródło: indywidualni.pl). Zestawiając to 
z informacją, że uczniowie poszukują doradztwa grupowego 
i dalszego wsparcia, np. w formie konsultacji indywidualnych 
(60%), odpowiedź jest prosta – doradztwo zawodowe w szko-
łach prowadzić trzeba i warto!

Wesprzyj dzieci w mądrych wyborach!
Program Przyszłość, w ramach którego prowadzimy doradz-

two, istnieje już od 10 lat i wsparł już ponad 5 000 uczniów. 
Jeśli reprezentujesz szkołę, przyłącz się do programu. Zadzwoń 
lub napisz do nas. Jeśli jesteś rodzicem, pomóż nam i szkołom 
sfinansować program poprzez przekazanie nam swojego 1% 
(nasz KRS: 0000294586). Dziękujemy. 

Zespół Fundacji Rozwoju Talentów

Zawód z przyszłością, czy zawód z pasją?
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Gminna Olimpiada Sportowa 
5 grudnia ub.r., w hali sportowej Szkoły Podstawowej  

w Daszewicach odbył się półfinał II edycji Gminnej Olim-
piady Sportowej Uczniów klas I – III. Wzięło w nim udział 
7 drużyn ze szkół podstawowych Gminy Mosina. Do finału 
mikołajkowego, zorganizowanego 13 grudnia, przeszły ze-
społy ze szkół: SP nr 1 i SP nr 2 w Mosinie, SP w Krosinku, 
SP w Daszewicach. Rywalizację wygrała reprezentacja SP nr 
1 w Mosinie. Tuż za nią uplasowała się drużyna z Krosinka. 
Kolejne miejsca zdobyły dzieci z SP nr 2 w Mosinie i SP  
w Daszewicach. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za udział we wspólnej zabawie. Słowa 
podziękowania za współorganizację rozgrywek kierujemy 
do pracowników OSiR-u w Mosinie.   K. Skrzypczak

Sukcesy młodych szpadzistów
15 grudnia 2017 r. w Śremie odbyły się Mistrzostwa Wiel-

kopolski Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w szermierce. 
Wielu szpadzistów klubu UKS Muszkieter Mosina zdobyło 
kolejne medale. Spośród zawodników mosińskiego klubu 
szermierczego miejsca na podium wywalczyli w kategorii 
Szkół Podstawowych: Antoni Nieckarz (1 miejsce), Alek- 

sander Paszak (3 miejsce), Aleksandra Lange (3 miejsce). Po-
dium przypadło również zawodnikom naszego klubu, star-
tującym w kategorii Szkół Gimnazjalnych, Zofii Lachowicz  
(2 miejsce) oraz Piotrowi Gazda (3 miejsce). Gratulujemy 
wszystkim zawodnikom zajęcia wysokich lokat i zaznaczenia 
swojej pozycji w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół.            
       Red.

Zdolni niesłychanie 
– o laureatach z Rogalinka
 
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku wzięli 
udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach 
sportowych o zasięgu ogólnokrajowym. Jan Szufnarowski, 
uczeń kl. 4, zdobył: 1. miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Historycznym na temat Piastów i Jagiellonów, 1.  
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym na 
temat wiedzy o historii symboli narodowych, 1. miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym, 3. miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na temat hi-
storii symboli narodowych, 3. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Matematycznym, 8. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Mitologicznym (pokonał 3646 uczniów).

Eryk Fryske, również uczeń kl. 4, uzyskał tytuł laureata 
w dwóch Ogólnopolskich Konkursach Matematycznych, 
zdobywając w jednym 1., w drugim 3. miejsce.

Zofia Jurga, piątoklasistka, została wyróżniona w VII 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i mło-
dzieży „Pod kolorowym Parasolem Jesieni”, uczennica 
jest również laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Ma-
tematycznego (uplasowała się na 9. miejscu).

Szkoła Podstawowa w Rogalinku może również pochwalić 
się sukcesami sportowymi. W grudniu na XXI Mikołajko-
wym Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt 
i Chłopców w Murowanej Goślinie dziewczęta zdobyły 
IV miejsce, a chłopcy VI. 

Dyrektor Szkoły dziękuje za trud włożony w przygo-
towanie laureatów pani Marioli Samborskiej, Katarzy-
nie Szymkowiak, pani Bożenie Łuczak i panu Stefanowi 
Wieczorkowi.   Monika Szufnarowska Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
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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 organizatorzy zaplanowali kwalifi-
kacje oraz drużynowe Mistrzostwa Świata, a dzień później,  
1 lipca, mistrzostwa indywidualne. Miejsce imprezy: Mosina, 
Krajkowo.

Dlaczego Mistrzostwa Świata mają odbyć się właśnie w Polsce? 
Ponieważ nasz kraj przoduje w kwestii szeroko rozumia-

nych imprez nordic walking. W skali światowej zawody  
w Polsce organizowane są na wysokim poziomie, do tego 
jest ich zdecydowanie najwięcej, a poziom rywalizacji rośnie  
w niespotykanym nigdzie tempie. Dlatego właśnie Polacy 
jako liderzy w dziedzinie nordic walking powinni wyznaczać 
nowe kierunki, zachęcać do międzynarodowej integracji, 
rywalizacji i rozmowy o dalszym rozwoju nordic walking.

Mosina szykuje więcej atrakcji niż sam start w zawodach.
30 czerwca gościem mistrzostw będzie Marko Kataneva – 

twórca nordic walking, który zachęcił już ponad 14 milionów 
osób do marszu z kijami. Tego samego dnia rozpoczną się 
również zawody, które stanowić będą na etap eliminacji do 
Mistrzostw Świata. Sobotnie eliminacje przybiorą formę 
standardowych zawodów na 5, 10 i 21 km dostępnych dla 
każdego i zakończonych dekoracją. Podczas tych zawodów 
wyłonieni zostaną najlepsi reprezentanci z poszczególnych 
krajów, którzy w niedzielę 1 lipca wezmą udział w Mistrzo-
stwach Świata. 

Szczegóły i zasady przedstawione będą niebawem w oficjalnym 
regulaminie, a jeszcze w styczniu ruszą zapisy na to wydarzenie.

Trasa w całości będzie dostosowana do potrzeb kijkarzy  
i poprowadzona 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 zawodni-
kom, ich rodzinom i kibicom wiele wrażeń.

W ciągu dwóch dni najważniejsza będzie dobra zabawa, 
integracja i edukacja prozdrowotna, a sama rywalizacja 
zostanie urozmaicona o gry i zabawy dla całych rodzin, 
a także o elementy rywalizacji w rycerskim klimacie, bo 
impreza wejdzie w skład wyczekiwanej Korony Polski. 

Start będzie miał spore znaczenie w pozycji w ogólno-
polskim rankingu zawodników nordic walking, który od 
nowego roku prowadzony będzie na wszystkich imprezach 
Korony Północy, Wschodu, Zachodu i Południa (ranking 
na zasadzie rankingu szachowego „Elo”, czyli zależny nie 
tylko od pozycji na zawodach, ale też od liczby uczestników, 
poziomu rywalizacji etc.).

Pomysł na organizację Mistrzostw Świata w Mosinie wziął 
się ze wspólnej inicjatywy OSIR Mosina, Klubu Sportowego 
IDMAR i Nordic Walking Poland. Ideę mistrzostw i orga-
nizację wspiera też chodzezkijami.pl.
Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje. Szykujcie się, za 
pół roku startujemy w Mistrzostwach Świata!. 

OSiR 

Mistrzostwa Świata Nordic Walking 

Fighters Mosina na podium
W zawodach Międzynarodowego Pucharu Polski Olsztyn 

CUP 2017 na początku grudnia minionego roku, zawod-
nicy UKS Fighters Mosina wywalczyli 4 medale: srebrny  
w kategorii kadet zdobyła Tatiana Tomczak, brązowe medale 
zdobyli Wiktoria Wośkowiak w kategorii młodzik, a Hubert 
Majewski i Sebastian Toniński w kategorii młodzieżowiec. 
Piąte miejsce tym razem wywalczył Szymon Pluskota.

W styczniu nasi Fighterzy rywalizowali w zawodach Pucharu 
Polski Swarzędz CUP 2018. Pierwszego dnia turnieju srebrny 
medal w kategorii kadeta zdobyła Tatiana Tomczak, w nie-
dzielę brązowy krążek w młodzikach wywalczyła Wiktoria 
Wośkowiak. Mniej szczęścia tym razem miała męska część 
ekipy w składzie: Sergiusz Wojciechowski, Szymon Pluskota, 
Sebastian Toniński i Hubert Majewski, której reprezentanci 
zajęli tym razem miejsca poza strefą medalową. 

Gratulujemy sukcesów!    Red. 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji 
podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do 
wszystkich osób, które w 2017 r. chociaż raz pobrały świadczenie 
z ZUS. Deklaracje będą wysyłane sukcesywnie, nie później niż 
do końca lutego 2018 r.

Przypominamy, że emeryci i renciści, którzy chcą przekazać  
1 procent podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Pu-
blicznego, mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbo-
wym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie mają żadnych odliczeń, 
nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego 
PIT-37. Informację o przekazaniu 1 procent na rzecz wskazanej 
OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. 
Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na 
podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A 
dostarczonego przez ZUS. Natomiast emeryci i renciści, którzy 
mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub 
od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-
37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 
2018 r.   Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa 
ZUS w Wielkopolsce

1 procent podatku dla Fundacji Dom Autysty – dlaczego to jest ważne?
Fundację Dom Autysty założyli rodzice nastolatków z auty-

zmem. Przemek, Damian, Sonia, Dawid, Robert, Andżelika, 
Jurek, Maciej, Jeremi, Kuba i Marcin nigdy nie będą samodziel-
ni, nawet kiedy dorosną. Chcemy, aby mieli dobry, bezpieczny 
dom, miejsce, w którym będą prowadzili szczęśliwe życie, także 
wtedy, kiedy rodziców już nie będzie. Od kilku lat pracujemy 
bardzo intensywnie. Organizujemy imprezy charytatywne, żeby 
zbierać środki na budowę, ale także zapewniamy półkolonie let-
nie i zimowe dla wszystkich uczniów z autyzmem ze szkoły, do 
której chodzą nasze dzieci. Sytuacja dorosłych osób z autyzmem  
w naszym kraju jest trudna, nie ma dla nich odpowiedniego 
wsparcia. Zależy nam, by w Domu Autysty prowadzone były za-
jęcia usamodzielniające i warsztaty rozwijające umiejętności osób  
z autyzmem.Jeśli wszystko dobrze pójdzie, nasz Dom zaczniemy 
budować już w tym roku. Miasto Poznań przekazało w użytko-
wanie wieczyste teren, na którym powstanie pierwszy w naszym 
mieście – i jeden z nielicznych w Polsce – dom dla dorosłych osób 
z autyzmem. Mogą Państwo wspomóc naszą inicjatywę – prze-
kazując swój 1 procent podatku – gest, który sprawi, że nasze 
dzieci otrzymają szansę na dobre szczęśliwe życie. Fundacja Dom 
Autysty, KRS 0000522417.

Wysyłka PIT rozpoczęta  
- odlicz 1 % podatku.
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Zapraszamy do udziału w koncercie jednego z najwybit-
niejszych polskich muzyków, wokalisty jazzowego, pianisty, 
kompozytora STANISŁAWA SOYKI. Artysta tworzy wyjąt-
kowe projekty muzyczne i koncertuje z wieloma wybitnymi 
muzykami z Polski i z zagranicy. Podczas koncertu w Mosinie 
Artysta wystąpi w Trio wraz z Przemysławem Gregerem /
gitara, gitara akustyczna/ oraz Jakubem Sojką /perkusja/.

Poznański gitarzysta DAWID KOSTKA zaprezentuje autor-
ski materiał osadzony w realiach nowoczesnego jazzu aku-
stycznego. Muzyk współpracował z legendą amerykańskiego 
jazzu Chico Freemanem. Dawid Kostka wystąpi z uznanymi 
muzykami Damianem Kostką /kontrabas/ oraz Mateuszem 
Brzostowskim /perkusja/ oraz z jednym z najlepszych pol-
skich pianistów jazzowych PAWŁEM KACZMARCZYKIEM, 
który na koncie ma kilka świetnie przyjętych albumów, dwie 
nominacje do Fryderyków. Paweł Kaczmarczyk występuje 
regularnie na całym świecie, a jego nazwisko często przy-
woływane jest przez zagraniczne media.

Wyjątkowe wydarzenie podczas Dni Artystycznych w Mo-
sinie.

Specjalna edycja koncertu EABS – Repetitions (Letters to 
Krzysztof Komeda) z udziałem Tomasza Stańko oraz brytyj-
skiego muzyka Tenderloniousa.

TOMASZ STAŃKO – Jeden z najbardziej oryginalnych  
i twórczych trębaczy jazzowych na świecie. Niepowtarzalne 
dźwięki jego trąbki brzmią w najbardziej prestiżowych venues 
na świecie. Od wielu lat bezsprzecznie na szczycie muzyków 
jazzowych w świecie. 

TENDERLONIOUS – brytyjski mistrz instrumentów dętych, 
przedstawiciel wyspiarskiego renesansu jazzu. Uznawany za 
jednego z najlepszych flecistów jazzowych na świecie.  

EABS – Electro Acoustic Beat Session
Ukłon w stronę klasyki sprzed kilkudziesięciu lat wraz  

z nowym brzmieniem muzyki współczesnej tworzy zupełnie 
nową jakość. Wrocławski septet EABS, który kontynuuje 
tradycję polskiej szkoły jazzu, wymykając się równocześnie 
wielu brzmieniowym schematom i prezentując zupełnie nowe 
podejście do utartych muzycznych standardów. Wielu pewnie 
powie, że to już nawet nie jest jazz.

Płyta zespołu pt. „Repetitions (Letters to Krzysztof Kome-
da)” w całości poświęcona jest twórczości legendy polskiego 
jazzu - Krzysztofowi Komedzie została uznana za wydarze-
nie muzyczne w 2017 roku. Krążek został świetnie przyjęty 
przez krytyków i dziennikarzy muzycznych. Rozpisywano się  
o nim zarówno w mediach lifestyle’owych, na szeroko po-
jętych portalach muzycznych jak i w środowisku jazzowym 
(Jazz Forum, Polityka, Przekrój, Gazeta Wyborcza). 

Bilety dostępne są w Mosińskim Ośrodku Kultury, ul. Dwor-
cowa 3 w Mosinie, a także na stronie www.bilety24.pl.  

Mosiński Ośrodek Kultury

XII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie
13 – 15 kwietnia

Wysyłka PIT rozpoczęta  
- odlicz 1 % podatku.
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Pęd współczesnego życia powoduje, że co-
raz szybciej zacierają się w naszej pamięci 
różne fakty dotyczące naszego życia jak 
i tego, co się działo wokół nas, w naszym 
mięście i okolicy. Upływający czas stanowi 
o tym, że powstają „białe plamy”, które 
później stosunkowo trudno zapełnić treścią. 
A trzeba to czynić, ponieważ nasza histo-
ria dotycząca zdarzeń i ludzi jest bardzo 
ciekawa. Jedną z takich postaci, o której 
niezmiernie rzadko wspomina się w Mo-
sinie, był PAWEŁ NESTRYPKE. Kim był?

Z urodzenia od 30.I.1882 roku kalisza-
nin. W Kaliszu uczęszczał do szkół i tam 
w lipcu 1900 roku zdał maturę. Studia po-
litechniczne odbywał w Karlsruhe. Swo-
ją pracą i postawą zyskał duży szacunek 
wśród polskich studentów. Powierzyli mu 
funkcję prezesa polskiej Czytelni Aka-
demickiej. W marcu 1905 roku uzyskał 
na tej uczelni tytuł inżyniera elektryka. 
W latach 1906-10 kontynuował dalej stu-
dia i zarazem dalsze prace w Szwajcarii. 
W 1910 roku przeniósł się do Białej Cerkwi 
(obecnie Ukraina, rejon Kijowa). Podczas 
I wojny światowej niósł wsparcie i po-
moc polskim wygnańcom i uciekinierom. 
W latach 1916/1917 sprawował urząd pre-
zesa Polskiej Macierzy na tym terenie. Był 
współorganizatorem polskiego gimnazjum 
w Białej Cerkwi oraz 13 szkół w powiecie, 
jak i założycielem polskiego wydawnictwa 
i drukarni. Organizował też werbunek do 
armii gen. Hallera, zabiegał i zbierał środ-
ki pieniężne na zakup broni i ekwipunku 
dla tych żołnierzy. Do Poznania przybył 
na początku 1921 r. Zamieszkał przy ul. 
Gajowej 1. 29.III.1921 r. władze Poznania 
powierzyły mu stanowisko dyrektora Po-
znańskiej Kolei Elektrycznej. Uśmierzył 
sytuację strajkową poprzez zwolnienie do-
tychczasowego dyrektora Sternberga, któ-

ry faworyzował niemieckich pracowników 
personelu tramwajowego. Zastąpił ich miej-
scowymi Polakami. Potrafi ł, dzięki swoim 
umiejętnościom, nawiązać dobre kontakty 
z pracownikami przez właściwą i korzystną 
dla nich organizację pracy. Przeprowadzał 
remonty i zakup taboru tramwajowego, 
rozbudował sieć tramwajową a w 1930 
r. założył pierwszą linię trolejbusową na 
Sródkę. Powołał do działania Towarzystwo 
Pomocy Pracowników Tramwajowych, li-
czące ponad 800 członków. Dbał również 
o sprawy socjalne pracowników. Powstały z 
jego inicjatywy m.in. osiedla mieszkaniowe 
przy ul. Bukowskiej, ochronka dla dzieci 
pracowników P.K.E., pracownie zaintere-
sowań, sala spotkań na 300 osób. Zadbał 
o emerytury dla niezdolnych już do pracy 
tramwajarzy. Co ciekawe, to w 1928 roku 
Paweł Nestrypke kierował budową fabryki 
opon (pneumatyków Stomil) na Starołęce, 
którą następnie jako dyrektor kierował.  
W tym samym roku, z racji wielu dokonań, 
w 10 rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę, został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Odrodzenia Polski.  Pobyt 
w Poznaniu inż. Nestrypke zakończył w 
sierpniu 1931 r. 19.VIII.1931 r. rada nadzor-
cza Poznańskiej Kolei Elektrycznej wybrała 
nowy zarząd w osobach inż. Konstantego 
Massalskiego (dotychczasowy z-ca P. Ne-
strypke) i inż. Wiktora Maćkowiaka. Paweł 
Nestrypke został oddelegowany na Śląsk aby 
podjąć kierownictwo w Górnośląskiej Kolei 
Podjazdowej z siedzibą Katowicach. Podczas 
II wojny światowej nadal pracował „w tram-
wajach” a jednocześnie czynnie uczestniczył 
w konspiracji AK. Po zakończeniu II wojny 
uruchamiał komunikację tramwajową na 
terenie Górnego Śląska. Pracował też jako 
wykładowca w swojej dziedzinie – Koleje 
Elektryczne na Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach. Zmarł 20.III. 1950 roku w Katowicach 
i tam został pochowany. 
Związki z Mosiną

Paweł Nestrypke zakupił w 1925 r. gospo-
darstwo rolne w Mosinie wielkości około 
36 ha, zlokalizowane przy ul. Leszczyńskiej. 
Dzisiaj byłby to obszar pomiędzy ulicami 
Leszczyńską, Dębową, Kasztanową i Toro-
wą. Do prowadzenia gospodarstwa wynajął 
jako swoich pełnomocników Stanisławę 
i Marcina Węcławków z Mosiny. Gospo-
darstwo było duże, 5 koni, 12 krów, świnie 
owce drób…, dodatkowa oprócz pełnomoc-
ników ich obsługa, która otrzymywała pen-
sję, wyżywienie i nocleg. Do gospodarstwa 
przynależała też stodoła oraz  budynek go-
spodarczy – 3 pokoje wraz z kuchnią, służą-
cy jako mieszkanie dla rodzin Węcławków 
i Biesiadowskich z ich córką Zofi ą, która była 
żoną Pawła Nestrypke. W 1927 r.  w rodzinie 

Węcławków urodziła się córka Helena. Jej 
ojcem chrzestnym został Paweł Nestrypke. 
W 1929 roku P. Nestrypke rozpoczął bu-
dowę budynku mieszkalnego, który został 
ukończony w 1930 r. Pełnił funkcję domu 
radosnych spotkań i dyskusji rodzinnych. 
Tutaj na niedzielę przyjeżdżał P. Nestrypke 
z rodziną, później synowie też ze swoimi 
żonami. Bliskość lasu pobliskiej strzelni-
cy, kanału, dojazd koleją do Ludwikowa, 
stwarzały dobry klimat dla wypoczynku, 
z czego chętnie rodzinnie korzystali. Do-
brze prowadzone przed wojną gospodar-
stwo przynosiło stabilne dochody, z czego 
wszyscy byli zadowoleni. Podczas II wojny, 
do własności P. Nestrypke wprowadził się 
Niemiec z Bawarii, Ludwig Willi z rodzi-
ną. W ogrodzie wybudował 6 kurników 
i 1 wychowalnię piskląt. Jego pobyt i rządy 
skończyły się 25.I.1945 r. z chwilą wejścia 
Rosjan do Mosiny. Paweł Nestrypke sta-
rał się wspomagać mosiński kościół nawet 
wówczas, kiedy już mieszkał w Katowicach. 
I tak: w maju 1931 r. mosińska młodzież 
przyjmowała sakrament bierzmowania 
w kościele na Łazarzu w Poznaniu. Dla niej 
podstawił na dworzec kolejowy 3 wagony 
tramwajowe do jej przewiezienia na miejsce 
uroczystości. W sierpniu tego roku przekazał 
50 zł na zakup obrazu Matki Boskiej dla 
tutejszego kościoła. Żywo interesował się 
gospodarką kościelną. Z Katowic w listopa-
dzie 1933 r. przysłał 50 zł na budowę Domu 
Katolickiego. W maju kolejnego roku sfi nan-
sował transport około 2200 cegieł na ten cel. 
W grudniu 1934 r. przekazał na Dom Ka-
tolicki 40 zł, podobnie w styczniu 1936 r. 
W tym samym roku, w związku z intro-
dukcją ks. Łucjana Haendschke, przesłał 
z Katowic 50 zł. Na prace wykończeniowe 
przy Domu Katolickim, przesłał ze Ślą-
ska w styczniu i czerwcu 1937 r. 70 zł ,
a w styczniu 1939 r. przekazał na mosiń-
ski kościół 50 zł.  Po II wojnie światowej 
w nowym budynku z 1930 r. działał  od 
lutego 1946 r. Zakład Wylęgu Drobiu, 
kierowany przez p. Helenę Węcławek (od 
1949 r. zamężną Konieczna). Część ziemi 
gospodarstwa Pawła Nestrypke została 
rozparcelowana na działki budowlane 
i drogi. Z części zostało utworzone gospo-
darstwo rolne p. Kazimierza Żakowskiego. 
Po PAWLE NESTRYPKE i jego rodzinie, 
gospodarstwie, pozostaje tylko suchy zapis 
kronikarski. 

Wykorzystano materiały: Gazety: Kurier 
Poznański, Widomości Parafi alne Mosi-
na, wikipedia.org/wiki/Paweł Nestrypke, 
Helena Konieczna – Relacja: Fragmenty 
z okresu okupacji niemieckiej i po wyzwo-
leniu. Maszynopis, bez daty powstania.                  
   Jacek Szeszuła

Mosińskie związki 
dyrektora  poznańskich 
„bimb”
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170 lat Rzeczypospolitej 
Mosińskiej – bohaterowie 
wydarzeń

Powstanie Wielkopolskie – Gmina Mosina pamięta
Trwają przygotowania do uczczenia 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Między innymi, 

od 2016 roku trwa akcja znakowania grobów powstańców wielkopolskich związanych z Ziemią Mosińską, prowadzona 
przez Gminę Mosina. Jak dotąd oznakowanych zostało 28 grobów powstańców na cmentarzach parafialnych w Mosinie 
i w Rogalinku.

W roku 2008, z okazji 90. rocznicy zwycięskiego zrywu powstańczego Wielkopolan, 
ukazała się pozycja z cyklu Biblioteka Ziemi Mosińskiej „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny  
i okolic” nakładem mosińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki, autorstwa Przemysława 
Mielocha, Joanny Nowaczyk, Zygmunta Pohla i Jacka Szeszuły. Publikacja była efektem 
zapoczątkowania badań nad udziałem naszych mieszkańców w powstaniu wielkopolskim 
1918 – 1919. Znalazło się w niej 130 biogramów powstańców z Mosiny i okolic. Publikacja 
nie zakończyła pracy nad gromadzeniem źródeł do tego ważnego w tradycjach społeczno-
ści lokalnej wątku historii. Zespół redaktorów – historyków i regionalistów, kontynuował 
swoje badania. W roku 2013 odszedł Śp. Zygmunt Pohl. Do zespołu badawczego dołączył 
Włodzimierz Gabrielski. Obecnie przygotowywana jest kolejna, zbiorcza publikacja, która 
ukaże się w roku 100-lecia wybuchu powstania. 

Do chwili obecnej udało się ustalić około 400 nazwisk powstańców wielkopolskich, zwią-
zanych w swoim życiu miejscem zamieszkania z Gminą Mosina. Publikacja nie jest jeszcze 
zamknięta, dlatego apelujemy do mieszkańców o podzielenie się wszelkimi informacjami 
na ten temat, a także do rodzin powstańców, które nie podjęły jeszcze kontaktu z auto-
rami, o przekazanie wiedzy lub udostępnienie rodzinnych pamiątek na rzecz pogłębienia 
naszej wspólnej wiedzy o bohaterach powstania. Zależy nam, żeby ta wiedza z myślą także  
o przyszłych pokoleniach mieszkańców Gminy Mosina, była jak najpełniejsza.

Kontakt: W. Gabrielski – tel. 506 077 809, gabrielskiwlodek@wp.pl; J. Szeszuła – tel. 605 
380 487, jacek.szeszula@vp.pl; J. Nowaczyk – tel. 662 170 072, asia.a66@wp.pl, P. Mieloch 
– tel. 603 047 341, mielochp@wp.pl. 

Redakcja publikacji „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic II”

Jakub Krauthofer-Krotowski 
(rys. Jacek Frankowski)
Urodzony w 1806 r. w Bninie, zmarł 

w roku 1852 w Berlinie. Polski działacz 
polityczny i prawnik. Swoje niemieckie 
nazwisko po ojcu, zmienił na polskie 
wydając w tej sprawie oświadczenie:  
„Mój pradziad przesiedlił się, zapew-
ne w biedzie, z Scheslitz w Bawaryi 

do Polski, mój dziad i ojciec rodzili się i spoczywają wraz 
z pradziadem na polskiej ziemi, matka moja z Ochockich, 
matka dzieci moich z Koludzkich, od dawna przeto rodziny 
mojej ijczyzną jest Polska. Jako prawy syn, zakładając zna 
obczyzny, oświadczam Prześwietnemu Komitetowi, iż odtąd 
wraz z dziećmi mojemi Bolesławem, Józefem, Mieczysławem  
i Maryją, przybieramy nazwisko „Krotowski.” W czasie 
Wiosny Ludów początkowo członek Komitetu Narodowego, 
później szef sztabu oddziałów powstańczych operujących  
w okolicach Mosiny. 
Wojciech Rost. Nauczyciel z Mosiny. W czasie Wiosny Ludów 
w kwietniu 1848 r. stanął na czele utworzonego w mieście 
Komitetu Narodowego. 3 maja, w czasie proklamacji Rzeczy-

pospolitej Mosińskiej został mianowany nowym burmistrzem 
stolicy niepodległej Polski w miejsce usuniętych, pruskich 
urzędników. Na tę okoliczność Krotowski wręczył mu doku-
ment zaopatrzony pieczęcią z wizerunkiem orła jagiellońskiego 
i napisem „Polska powstająca”. 
Powstańcy

Doniosłość wydarzeń w Mosinie wpłynęła na wzrost li-
czebności powstańczych oddziałów. Ochotnicy zgłaszali się 
do oddziałów z  bliższej i dalszej okolicy. W Rogalinie, gdzie 
założony został obóz stacjonowało już 800 ludzi. Zasadni-
czy zrąb tego wojska stanowili kosynierzy – rekruci wśród 
mieszczan i chłopów. Kosa, rzadziej pika czy siekiera, była 
podstawową bronią  kosynierów wielkopolskiej Wiosny Lu-
dów. Mimo niewielkiego znaczenia bojowego, ze względu na 
groźny wygląd wywierała istotny wpływ psychologiczny na 
przeciwnika. Kosynierzy byli wojskiem słabo wyćwiczonym, 
dostosowywano więc do ich możliwości np. poprzez metodę 
odpierania ataku jazdy nieprzyjacielskiej przez miarowe ude-
rzenia żeleźcami kos jednym o drugie lub rytmiczne ostrzenie 
kos, co płoszyło konie. 

JN

L.Prauziński - Powstańcy Wielkopolscy 1848
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WYDARZY SIĘ - FERIE ZIMOWE W GMINIE    >>

INFORMATOR MOSIŃSKI

Zimowe ferie w pełni. Dzieci i młodzież wypoczywająca w miejscu zamieszkania może korzystać z oferty zajęć, które 
z myślą o nich odbywają się od początku zimowych wakacji. Przedstawiamy propozycje na drugi tydzień ferii.

• Wyjazd na Termy Maltańskie w Poznaniu (dzieci i młodzież): poniedziałek 19 lutego, godz. 9.00 – 14.00, miejsce zbiórki:  
   Hala OSiR (30 zł).
• Ferie z piłką nożną (dzieci 7 – 11 lat): od poniedziałku do piątku 19 – 23 lutego, godz. 9.00 – 10.30 i  12.00 – 13.30, Hala 
   OSiR (bezpłatnie).
• Warsztaty plastyczne (dzieci 4 – 7 lat): poniedziałek 19 lutego i środa 21 lutego, godz. 13.00 – 14.00, MOK (bezpłatnie).
• Pracownia plastyczna (młodzież): poniedziałek 19 lutego, godz. 15.00 – 16.00 MOK (bezpłatnie)
• Warsztaty muzyczne (dzieci 4 – 7 lat): poniedziałek 19 lutego, godz. 14.05 – 14.50, MOK (bezpłatnie).
• Zumba Kids (dzieci 4 – 12 lat): poniedziałek 19 lutego, godz. 15.00 – 16.00 Hala OSiR (bezpłatnie).
• Koncert zimowy, zapisy pod tel. 669 606 633 (dzieci): poniedziałek 19 lutego, godz. 14.55 – 15.30 oraz piątek 23 lutego    
   godz. 13.00 – 13.30, s. 03 MOK (bezpłatnie)
• Plastyka „My się zimy nie boimy” (dzieci i młodzież): poniedziałek 19 lutego, godz. 10.00 – 11.30 oraz sobota 24 lutego 
   godz. 10.00 – 12.00, s. Plastyczna MOK (bezpłatnie).
• Spotkanie z bajką – zajęcia muzyczne (dzieci od 5 lat): wtorek 20 lutego, godz. 10.00, 11.00, 12.00, s.03 MOK (bezpłatnie).
• Na stoliku gier bez liku – gry planszowe, bezpłatny dostęp do internetu (dzieci i młodzież): wtorek 20 lutego, godz. 10.00 
   – 12.00, Mosińska Biblioteka Publiczna Filia Daszewice, ul. Szkolna 16 (bezpłatnie).
• Wyjazd do Cinema City w Poznaniu (dzieci i młodzież): wtorek 20 lutego, godz. 10.00 – 15.00, zbiórka Hala OSiR godz. 
   9.45 (15 zł).
• Zajęcia świetlicowe (dzieci): wtorek 20 lutego i czwartek 22 lutego godz. 13.30 – 15.00, Mosińska Biblioteka Publiczna 
  Filia w Pecnej, ul. Główna 50 (bezpłanie).
• Zajęcia wokalne grupa młodsza (dzieci szkół podstawowych): wtorek 20 lutego godz. 16.30 – 17.00, sala 40 MOK (bez-
  płatnie).
• Otwarte zajęcia z piłki nożnej (dzieci 7- 12 lat): wtorek 20 lutego i środa 21 lutego godz. 17.00 – 19.00, Hala OSiR (bezpłatnie)
• Wystawa poplenerowa „Pałace i ogrody Wielkopolski” (bez ograniczeń wiekowych): wtorek 20 lutego godz. 18.00, sala 
   kolumnowa MOK (bezpłatnie).
• Lekcje gry na gitarze - grupa początkująca (bez ograniczeń wiekowych): wtorek 20 lutego godz. 18.00 – 19.00, s. 05 
   MOK (bezpłatnie).
• Lekcje gry na gitarze - grupa zaawansowana (bez ograniczeń wiekowych): wtorek 20 lutego godz. 19.00 – 20.00, s. 05 
   MOK (bezpłatnie).
• Salsa dla najmłodszych (dzieci): środa 21 lutego godz. 9.00 – 9.45, sala kolumnowa MOK (bezpłatnie).
• OAZA Kórnik – wyjazd na basen (dzieci i młodzież): środa 21 lutego godz. 9.30 – 13.00, zbiórka Hala OSiR godz. 9.15 
  (15 zł).
• Kino dla dzieci (dzieci): środa godz. 10.00, sala reprezentacyjna MOK (bezpłatnie).
• Wspólne czytanie książek z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” (dzieci): środa 21 lutego godz. 10.00 – 11.00, 
• Mosińska Biblioteka Publiczna Filia w Czapurach, ul. Poznańska 78/80 (bezpłatnie).
• Koncert zimowy, zapisy pod nr tel. 669 606 633 (dzieci od 6 lat): środa 21 lutego godz. 12.00 (bezpłatnie), MOK.
• Zimowe Planszowisko z Granatowa Club” (dzieci, młodzież i dziadkowie): środa 21 lutego godz. 16.00 – 18.00, s. Ko-
   lumnowa MOK (bezpłatnie).
• Jump Arena (dzieci i młodzież): czwartek 22 lutego godz. 9.30 – 13.30, zbiórka Hala OSiR godz. 9.15 (32 zł + 5 zł na 
   skarpetki antypoślizgowe).
• Jaka to melodia – zajęcia muzyczne, zapisy pod nr tel. 669 606 633 (dzieci od 5 lat): czwrtek 22 lutego godz. 10.00 i 
  11.00, s. 03 MOK (bezpłatnie).
• Lekcje gry na gitarze - grupa początkująca i średniozaawansowana (bez ograniczeń wiekowych): czwartek 22 lutego godz. 
   16.00 – 19.00, sala kolumnowa (bezpłatnie).
• Emisja głosu – zajęcia indywidualne (dzieci i młodzież): czwartek 22 lutego godz. 16.30 – 17.00, sala 40 MOK oraz godz. 
   17.45 – 19.00, sala 03 MOK (bezpłatnie).
• Zespół wokalny „My” (młodzież szkolna): czwartek 22 lutego godz. 17.00 – 17.45, sala 40 MOK (bezpłatnie).
• Lekcje gry na gitarze w Pecnej (młodzież od 12 lat): czwartek godz. 19.30 – 20.30.
• MK Bowling – kręgle (dzieci i młodzież): piątek 23 lutego godz. 8.15 – 12.30, zbiórka Hala OSiR godz. 8.00 (20 zł).
• Plener fotografi czny (młodzież dorośli): piątek 23 lutego godz. 13.00, Mosina ul. Sowiniecka, Szkoła Podstawowa nr 2 
   (bezpłatnie).
Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina ul. Dworcowa 4, tel.61 8 132 909
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, tel. 61 8132 903. 
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W mosińskiej Izbie Muzealnej od 27 styczna trwa niezwykle 
interesująca wystawa „Pożegowo i jego mieszkańcy”. Za po-
średnictwem fotografii, dokumentuje ona życie społeczności 
tej historycznej części Mosiny, a najstarsze zdjęcia pochodzą 
 z początków XX wieku.

Po II wojnie światowej Pożegowo było już włączone w granice 
administracyjne naszego miasta, a obecnie jest częścią Osiedla 
nr 6 „Za Moreną”. Jednak historia tego miejsca jest tak długa, 
jak historia samej Mosiny, a może nawet dłuższa, bo począt-
ki pożegowskiej wsi sięgają czasów głębokiego średniowiecza. 
XIX-wieczne wykopaliska potwierdziły istnienie tu osadnictwa 
starszego niż polska państwowość. Pierwsza źródłowa wzmianka 
o Pożegowie pochodzi z roku 1302, kiedy osadę wymieniono 
w dokumencie lokacyjnym dla Mosiny – została nadana dla 
miasta. Okres potopu szwedzkiego, po którym wieś opustoszała, 
pozostawił po sobie legendę spisaną w XIX-wiecznym zbiorze: 
„Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie” poety Lucjana 
Siemieńskiego. To legenda o dziedziczce pożegowskiej uciekającej 
przed szwedzkim rajtarem, która utonęła w jeziorze Skrzynka 
razem ze skrzynią pełną kosztowności. Według opisu z roku 
1730 we wsi znajdowały się dwa budynki dworskie, trzy chałupy 
oraz stodoła, stajnia i owczarnia. W roku 1793 r. na Pożegowie 
powstał folwark, a na przełomie XIX i XX w. zbudowano tu 
cegielnię. Taka jest, oparta na historycznych źródłach,  historia 
Pożegowa w największym skrócie. Przez wieki jego dzieje two-
rzyli mieszkańcy wsi. Te najnowsze, sięgające początków XX w., 
zachowały się we wspomnieniach współczesnych mieszkańców, 
a udokumentowaniem tej historii zajęła się pani Halina Pikińska. 
Impulsem był pomysł Józefy Roszak-Rosić z Izby Muzealnej  
w Mosinie, zorganizowania tu ekspozycji „Pożegowo i jego 
mieszkańcy”. 27 stycznia, taka wystawa doczekała się uroczy-
stego otwarcia, jednak przygotowanie jej, zebranie wszystkich 
materiałów, pochłonęło wiele miesięcy.

Na wystawie pokazano zdjęcia ilustrujące życie rodzinne, 
zawodowe i społeczno-kulturalne mieszkańców Pożegowa,  
a najstarsze z nich pochodzi z 1900 roku. Nie wszystkie przeka-
zane fotografie mogły się znaleźć w wystawienniczych gablo-

tach. – Ilość tych zdjęć przeszła nasze najśmielsze oczekiwania 
– stwierdziła podczas otwarcia ekspozycji Józefa Roszak-Rosić  
i zaznaczyła, że te pozostałe, nie wyeksponowane, zostały wcią-
gnięte w archiwalne zasoby Izby i będą czekać na swoją okazję. 
Przy organizacji wystawy Izbie Muzealnej pomagała Agnieszka 
Bereta – miejscowy fotograf. Pomogli 

też sami mieszkańcy Pożegowa, chętnie udostępniając swoje 
rodzinne archiwa.  Jednak najważniejszej pomocy w zgromadze-
niu tych wszystkich zdjęć udzieliła społecznie Halina Pikińska, 
którą kierownik Izby nazwała swoją asystentką.

Gromadzenie materiałów rozpoczęła w maju ubiegłego roku. 
Sporo czasu zajęły jej pożegowskie cegielnie i ich pracownicy, 

a od września zajrzała do archiwów rodzinnych mieszkańców 
Pożegowa. Pani Halina przemierzała ulice Pożegowa wzdłuż  
i wszerz, a także z góry w dół. – Od 5 rano do 2 w nocy, ciągle 
na telefonicznych łączach – wspomina swoje poszukiwania. Od-
wiedzali ją dzień w dzień tutejsi mieszkańcy, ale nie tylko, bo 
kontakt podjęły także osoby, które nie mieszkają na Pożegowie, 
ale kiedyś miały tu rodziny. – Poznałam wielu ludzi z cennymi 
informacjami – opowiada Halina Pikińska.

Owocem jej pracy jest także wykonana własnoręcznie mapa 
Pożegowa – od torów na Osową Górę aż do glinianek. Na mapie 
naniosła wszystkie posesje i wyliczyła ich mieszkańców – daw-
nych i współczesnych. Mapa wyeksponowana została również 
gablocie, a jej autorka trochę się martwi, czy kogoś na tej mapie 
nie ominęła. „Pożegowiacy” – tak mówi o mieszkańcach Poże-
gowa Halina Pikińska, od urodzenia też Pożegowianka. – To są 
mieszkańcy bardzo wspaniali, dobrzy, uczynni i zawsze tak było 
– mówi o swoich sąsiadach. –Tak mnie gościnnie przyjmowali  
w swoich domach, że czasem szłam na dół i płakałam z radości, 
że mam wśród nich takich przyjaciół. Pamiętam swoje młode lata 
i tych mieszkańców, jak sobie wzajemnie pomagali. Wśród nich 
byli i powstańcy i ci, którzy walczyli o Warszawę, tak jak mój 
dziadziadek, a było ich wielu.

Dla pani Haliny Pożegowo to miejsce, z którego nie wyprowa-
dziłaby się nigdy w życiu. Jak mówi, zna tu ludzi od podszewki. 
– Chciałabym opracować charakterystykę pożegowskich rodzin, 
różnych ludzi związanych z Pożegowem, bo mam na chwilę obec-
ną materiały. Teraz jednak biorę trzymiesięczny urlop, bo jestem 
bardzo bardzo zmęczona.

Miejmy nadzieję, że zebrane przez nią informacje, wspomnienia 
i pamiątki, doczekają się publikacji. – Moje koleżanki pamiętają 
historię swoich dziadków, pradziadków, a ja mam to wszystko 
spisane i chcę zostawić dla potomnych, żeby wiedzieli, gdzie miesz-
kali ich dziadkowie i pradziadkowie - mówi Halina Pikińska.

Warto obejrzeć tę wyjątkową wystawę. Jest na to czas do 
6 maja. Izba Muzealna przy ul. Niezłomnych w Mosinie, 
otwarta jest od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15:00,  
a w niedzielę od 10:00 do 13:00. 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Pożegowo i jego mieszkańcy



Pożegowo i jego mieszkańcy
Wystawa w Izbie Muzealnej w Mosinie do 6 maja br.
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