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W przedświątecznym nastroju, zapraszam do
lektury najnowszego numeru „Informatora Mosińskiego”. Przygotowaniem do tegorocznych Świąt
Wielkiej Nocy, niech będzie festiwal muzyki pasyjnej,
który po raz drugi odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie. Mosiński Ośrodek Kultury przygotował dla Państwa muzyczną
ucztę – barokowe i klasyczne utwory pasyjne w wykonaniu znakomitych muzyków, a także Requiem
Mozarta jako oprawę mszy żałobnej w intencji ks.
prałata Konrada Kaczmarka. Sylwetkę tego
zasłużonego dla mosińskiej parafii kapłana, który
zmarł w ubiegłym roku, naszym Czytelnikom
przypominają dziś na łamach gazety Bronisława
Dawidziuk i Włodzimierz Gabrielski.
A po Świętach, w kwietniu, czeka nas kolejna uczta muzyczna – VII Wielkopolski
Przegląd Kapel Gitarowych i Jubileuszowe Dni Artystyczne z Gitarą. Warto już teraz
zapoznać się z programem tych ciekawych imprez, zarezerwować sobie czas i zapewnić bilet. Zapraszam do zapoznania się z tą i innymi ofertami Mosińskiego Ośrodka
Kultury, a także Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wiele ważnych informacji znajdziecie Państwo w pierwszej części gazety dotyczących
pracy Burmistrza, Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej. Informujemy w niej m.in.
o zmianach komunikacyjnych, zmianach oświatowych i sytuacji przejazdu kolejowego na ul. Śremskiej.
Trwa okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy wszystkich tych, którzy nie
są zameldowani w Gminie Mosina, a są jej mieszkańcami, by zadeklarowali to w swoich zeznaniach podatkowych. Wówczas ich podatek zasili budżet Gminy Mosina – miejsca, w którym mieszkają, by żyło się w nim lepiej. Jak to zrobić, podpowiedzieć mogą
również pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, którzy pełnić będą
dyżur 4 kwietnia w nowej siedzibie Gminnego Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie.
Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
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Stabat Mater w Mosinie

W dniach 19 i 20 marca, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odbędzie się festiwal muzyczny Stabat Mater Dolorosa. Będzie on znakomitą okazją, by wysłuchać barokowych
i klasycznych utworów pasyjnych
wykonywanych
przez uznanych poznańskich muzyków. Festiwal
zamknie wykonanie legendarnego arcydzieła – Requiem Mozarta w formie
żałobnej mszy trydenckiej.
Idea mosińskiego festiwalu
narodziła się rok temu, kiedy
w czasie Wielkiego Postu podczas uroczystego koncertu w
kościele pw. św. Mikołaja w
Mosinie, poznańscy muzycy
wykonali Stabat Mater G.B. Pergolesiego. Koncert ten spotkał się
ogromnym zainteresowaniem i
zgromadził przeszło 500-osobową publikę. Stał się też początkiem wielkopostnego festiwalu, a imprezę, którą przygotowuje
Mosiński Ośrodek Kultury, rozszerzono w tym roku na dwa dni. –
Dzięki temu słuchacze będą mieli
okazję wysłuchać różnorodnego muzycznego repertuaru, od muzyki kameralnej po klasyczne, symfoniczne
arcydzieło – mszę żałobną genialnego
wiedeńczyka w wykonaniu ponad 100osobowej obsady – mówią organizatorzy – W tym roku program
festiwalu zdominuje muzyka pasyjna w charakterze, niezwykle piękna i przejmująca muzyka epoki klasycyzmu. Intencją pomysłodawców
było zaprezentowanie nie tylko dzieł związanych tematycznie z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, ale przede wszystkim pozwalających wniknąć w refleksyjny charakter tego wyjątkowego czasu
w kalendarzu liturgicznym Kościoła.

AKTUALNOŚCI

W czasie sobotniego koncertu wystąpią znakomici wykonawcy muzyki dawnej – członkowie Poznańskiej
Orkiestry Barokowej pod dyrekcją
Hanny Malickiej. Instrumentaliści
będą towarzyszyć znanej publiczności z zeszłorocznego koncertu
sopranistce Annie Budzyńskiej.
W niedzielę zabrzmi monumentalne Requiem d-moll W. A. Mozarta w niecodziennej formie –
jako oprawa mszy żałobnej w intencji śp. ks. prałata Konrada
Kaczmarka – zasłużonego proboszcza mosińskiej parafii. Sylwetkę tego kapłana przedstawiamy na stronie 27. Wystąpią soliści Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” oraz Poznańska Orkiestra Symfoniczna
pod dyrekcją Łukasza
Łodygowskiego. Wszystkie koncerty odbędą się w
kościele pw. Św. Mikołaja
w Mosinie. Wstęp wolny.

Więcej informacji oraz szczegółowy program festiwalu można
znaleźć na Facebooku pod adresem: on.fb.me/1oxgD6x.
Organizator: Mosiński Ośrodek Kultury
Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś,
ks. Edward Majka – Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie
Opieka medialna: TVP 3 POZNAŃ
Patroni medialni: Radio MERKURY, Radio EMAUS
Partner: Fundacja Świat Możliwości. 
J. Nowaczyk.
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Mieszkam w Gminie Mosina
Płacę tutaj podatek
Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje 1 – 25 lutego
FINANSE
• roczne sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2015,
• sprawozdania z wykonania budżetu
za miesiąc styczeń 2016 r.,
• sprawozdanie SG-01 za rok 2015 –
statystyka gminy, środki trwałe oraz
załączniki do sprawozdania dotycząc
nakładów na środki trwałe służące
ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych,
• wymiar podatków rolnego, leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego i od
nieruchomości – druk i doręczenie decyzji wymiarowych,
• przyjmowanie i opracowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego dla
producentów rolnych.

KRONIKA INWESTYCJI
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• procedurę na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę energetycznej linii
kablowej oświetlenia terenu boiska
sportowego na Stadionie Sportowym
OSiR w Mosinie przy ul. M. Konopnickiej 29,
• procedurę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na
przedłużeniu ul. Mariana Brandysa (rejon ul. Fredry) w Mosinie,
• procedurę na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej
w ul. Dolnej w Daszewicach.
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Na terenie gminy Mosina zameldowanych
jest już 30 tysięcy mieszkańców. Szacuje się
jednak, że liczba ta jest znacznie większa.
Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Mosina, ale jesteś zameldowany w innym
miejscu i nie wskazałeś, że chcesz by Twój
podatek trafił do Mosiny, to wspiera on
rozwój innego miasta.
Czy wiesz, że udział podatku dochodowego PIT od osób fizycznych w dochodach Gminy Mosina w roku 2015 stanowił 1/3 jej rocznego budżetu? Dzięki
podatkowi od osób, które zadeklarowały
miejsce zamieszkania w naszej Gminie,
uzyskała ona dodatkowe środki m.in. na
budowę dróg, chodników, oświetlenia,
rozbudowę oferty oświatowej i rekreacyjno-sportowej.
W ubiegłorocznych deklaracjach PIT,
Gminę Mosina jako miejsce zamieszka-

nia wskazało 10 899 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz 2 546 osób fizycznych taką działalność prowadzących. W tym roku, może
ich być znacznie więcej. Zależy to także
od Ciebie! Podatek od:
• 150 – 180 osób, to 1 km chodnika,
• 150 osób, to 1 km ścieżki rowerowej,
• 2500 – 3000 osób, to 1 km drogi,
• 4 osoby, to 1 słup oświetleniowy,
• 9 osób to roczne utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu,
• 5 osób, to roczne utrzymanie 1 ucznia
w szkole.

Jeśli chcesz, aby poprawiła się infrastruktura
drogowa i komunikacyjna, aby Twoje dzieci
uczyły się w nowoczesnych szkołach i
przedszkolach, rozwijały pasje na zajęciach
kulturalno-rekreacyjnych – przekaż swój
podatek dla Gminy Mosina – miejsca, w
którym mieszkasz. 

PIT za 2015
Kolejny dyżur pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu – w siedzibie Gminnego Centrum Informacji,
ul. Dworcowa 3 w Mosinie – główne wejście od ul. Dworcowej,
I piętro budynku, sala konferencyjna, pok.16.

4 kwietnia 2016, godz. 10.00 – 17.00
INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl
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Uwaga - zmiany komunikacyjne!
Nowa organizacja ruchu w ul. Bocznej i Tylnej w
Krośnie
Z dniem 1 marca br. zmieniła się organizacja ruchu drogowego w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w pasie dróg
gminnych w miejscowości Krosno przy ul.
Bocznej i ul. Tylnej. Na ul. Bocznej w Krośnie został wprowadzony ruch jednokierunkowy dla wszystkich pojazdów mechanicznych – na odcinku od skrzyżowania z ul.
Główną do skrzyżowania z ul. Tylną. Dalej
ul. Boczna do ul. Strzeleckiej pozostaje dwukierunkowa. Na ul. Boczną obowiązuje
wjazd z ul. Głównej. Zakaz wjazdu będzie dotyczyć ul. Bocznej od skrzyżowania z ul. Tylną
w kierunku ul. Głównej.
Zmiana podyktowana jest wcześniejszymi
problemami komunikacyjnymi w ul. Bocznej, która jest bardzo wąska.
Zmiany dla linii 692

wiązuje nowy rozkład jazdy dla linii komunikacyjnej nr 692 obsługującej trasę MosinaKrosinko-Dymaczewo Stare-Dymaczewo
Nowe. Zmiany obejmują wprowadzenie nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dymaczewo Stare na ul. Bajera, o co
wnioskowali mieszkańcy oraz korektę godzin
dla poszczególnych kursów uwzględniającą
zgłoszone oczekiwania pasażerów.
- Gmina Mosina wystąpiła także do poznańskiego Zarządu Transportu Miejskiego o
przesunięcie godzin odjazdów z Mosiny autobusu linii 651, który kursuje do Poznania. Chodzi o uwzględnienie w jego rozkładzie dłuższego czasu na przesiadkę z autobusu linii 692 –
informuje Joanna Pawlicka, kierownik Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. – Jesteśmy w trakcie uzgadniania
tych zmian, których wejście w życie będzie jednak możliwe najwcześniej od kwietnia tego
roku. 
JN

Informujemy także, że od 1 marca br. obo-

Zawarto umowy:
• na wykonanie projektu budowy ul.
Polnej w Krośnie na odc. od ul. Strzeleckiej do ul. Jana Cybisa,
• na wykonanie dokumentacji projektu
budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego typu LED w
ul. Platanowej, Obsta, Cedrowej, Różańskiego i na przedłużeniu w ul. Matejki
w Mosinie,
• na opracowanie projektu kotłowni
dla budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie,
• na opracowanie uaktualnienia dokumentacji projektowej dla hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie – dotyczy dostosowania
do nowych norm termomodernizacyjnych,
• w trakcie podpisywania umowa na
budowę sieci wodociągowej w Drużynie
ul. Graniczna,
• na wykonanie dokumentacji projektu: Koncepcja kanalizacji sanitarnej
dla Borkowic, Bolesławca i Dymaczewa
Nowego i Dymaczewa Starego,
• na wykonanie dokumentacji projektu
woda i kanalizacja – Nowinki ul. Krótka i Widokowa.
W trakcie procedury przetargowej:
• budowa sieci wodociągowej do Rogalina Podlesie – Kubalin w m. Babki
gmina Mosina,
• rozbudowa ul. Koziej w miejscowości
Pecna wraz z odwodnieniem; etap III –
pieszo jezdnia od km 0+382,00 do km
0+763,41,
• budowa sieci wodociągowej Dymaczewo Nowe – etap1, przygotowanie
przetargu na budowę.

Rozkład jazdy
dla linii komunikacyjnej nr 692.

Obowiązuje
od 1 marca 2016 roku.
Mosina - Krosinko - Dymaczewo
Nowe - Dymaczewo Stare
Zmiany w rozkładzie
w kolorze czerwonym

INFORMACJE Z URZĘDU

Ponadto:
rozpoznanie cenowe:
• w sprawie zakupu kosiarki dla sołectwa Wiórek,
• na zabezpieczenie ścian budynku SP
2 w Mosinie preparatem „antygraffiti”,
• na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku
SP 1,Gimnazjum i sali sportowej OSiR
w Mosinie ul. Szkolna.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości pod mieszkalnictwo
w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej oraz
w Czapurach w rejonie ul. Dębowej –
Świerkowej,

5

INFORMATOR MOSIŃSKI

• wyłonienie nabywcy na nieruchomość położoną w Dymaczewie Starym
w rejonie ul. Czereśniowej w trybie
przetargu nieograniczonego,
• emisja ogłoszeń o nowych przetargach na zbycie nieruchomości w Sowinkach i Krosinku oraz Mosinie w rejonie ul. Gombrowicza,
• przygotowanie zarządzeń dotyczących wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym, rejon ul. Fiedlera oraz rejon ul. Piaskowej w Mosinie,
• przygotowanie zarządzeń dotyczących wykazów nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym,
• aktualizacja istniejących oraz wprowadzenie nowych ogłoszeń o ofercie
gminy w zakresie sprzedaży nieruchomości w internetowym serwisie ogłoszeniowym gratka.pl
• uzyskanie 7 decyzji stwierdzających
nabycie przez Gminę Mosina prawa
własności nieruchomości,
• zlecenie na przegotowanie 6 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby zbycia
w trybie przetargowym.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, użytkowe: wykonanie remontu lokali użytkowych w Pecnej przy ul. Głównej 50 w zakresie przygotowania najmu, zawarto 2
umowy najmu dla tych lokali, przygotowanie pomieszczeń budynku komunalnego w Mosinie przy ul. Dworcowej
3 dla GCI, wykonanie remontu mieszkania komunalnego w Mosinie przy ul.
Mickiewicza, przygotowanie dokumentacji do postepowania przetargowego na najem budynku użytkowego w
Czapurach przy ul. Poznańskiej 76,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie
zgodne z zapotrzebowaniem, prace nad
zmianami regulaminu płatnej strefy
parkowania na terenie Mosiny,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 24 zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego, 6 uzgodnień lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych z dróg gminnych, warunki
techniczne dla przebiegu trasowego 43
urządzeń w pasie drogowym; uzgodniono 2 projekty tymczasowej organizacji ruchu, 1 projekt stałej organizacji
ruchu, w toku sprawy o likwidację
szkód i odszkodowań komunikacyjnych (4), mienia komunalnego (2) i oś-
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Mieszkańcy pytają
Czytelniczka zgłosiła redakcji, iż w czwartek 25 lutego w godzinach wieczornych,
jadąc ul. Boczną i kierując się do ul. Głównej w Krośnie, została ukarana mandatem
w wysokości 200 zł i 5 pkt. karnymi. Czytelniczka tłumaczy, iż nie spodziewała się ona
wówczas tam żadnej zmiany kierunkowości wiedząc, iż nastąpi ona od 1 marca, a
nowe oznakowanie, które rzeczywiście przy opisywanym zdarzeniu było odkryte,
dotąd było zasłonięte. Jeszcze większe zaskoczenie wywołał fakt, iż następnego dnia
znaki były na powrót zakryte folią. Czytelniczka prosi o wyjaśnienie tej sprawy.
Z dniem 1 marca Urząd Miejski w Mosinie wprowadził zmianę organizacji ruchu w ul.
Bocznej w Krośnie. Zmiana ta jest konsekwencją wniosków mieszkańców oraz radnych,
ponieważ dwukierunkowość tej ulicy rodziła problemy komunikacyjne. – W celu dokonania tej zmiany, na zlecenie Urzędu Miejskiego opracowany został projekt zmiany organizacji ruchu w ul. Bocznej i Tylnej. Projekt ten zaopiniował nasz Urząd, Komenda Miejska Policji w Poznaniu oraz Starosta Poznański. W trakcie trwania tej procedury, Referat Mienia Komunalnego, by przygotować się do wprowadzenia planowanej zmiany, zlecił zakup i montaż
oznakowania drogowego zgodnego z opracowanym projektem. Znaki zostały zamontowane
i zakryte folią jako niedziałające. Wyznaczony został termin 1 marca jako dzień wprowadzenia
zmiany w życie – wyjaśnia Joanna Pawlicka, kierownik Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
4 24 lutego br. na stronie internetowej Gminy www.mosina.pl, ukazał się komunikat
informujący mieszkańców, iż z dniem 1 marca br. obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w ul. Bocznej i Tylnej w Krośnie.
4 25 lutego br. ok. godz. 12.00, kierownik Referatu Mienia Komunalnego drogą mailową i telefoniczną poinformowała Komisariat Policji w Mosinie, iż od 1 marca 2016 r.
zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego w ul. Bocznej i Tylnej w Krośnie, łącznie ze szczegółami tej zmiany. Tę samą informację otrzymała również Straż Miejska oraz Sołtys Sołectwa Krosno.
4 25 lutego br. w godzinach wieczornych Czytelniczka wjeżdżająca w ul. Boczną, zgodnie z informacją z Urzędu Miejskiego w Mosinie wg. starej organizacji ruchu, została ukarana przez patrol z Komisariatu Policji w Mosinie mandatem w wysokości 200 zł i
nałożeniem 5 pkt. karnych, za niezastosowanie się do nowego znaku nakazującego jeden
kierunek jazdy, który w tym czasie był odsłonięty. Odsłonięte były również inne nowe znaki, a ukaranych mandatami w tym dniu zostało więcej mieszkańców. Prawdopodobnie
folię ze znaków zdarła osoba postronna.
4 26 lutego br. po dotarciu do Urzędu Miejskiego informacji o odsłoniętych znakach
w ul. Bocznej i Tylnej, znaki te zostały ponownie ofoliowane i w takim stanie pozostały
do dnia 1 marca br.
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Artur Radzik poinformował mnie, iż w przypadku, gdy znaki drogowe są odkryte, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w tym momencie one obowiązują. Stwierdził również, że obecność funkcjonariuszy policji w dniu
25 lutego w godzinach wieczornych na ul. Bocznej, miała charakter interwencyjny i była
wynikiem zgłoszenia o występującym tam poważnym zagrożeniu dla ruchu drogowego
z powodu nieprzestrzegania przez wszystkich kierowców jednego kierunku jazdy, jak nakazywały znaki.
Ukarani mandatami mieszkańcy zwrócili się o wyjaśnienie do Burmistrza Gminy Mosina. Niestety ani Burmistrz ani Urząd Miejski nie są stroną w tej sprawie, dlatego Burmistrz poinformował mieszkańców, którzy się do niego zwrócili, o jedynej w tej sytuacji
możliwości – zaskarżenia otrzymanego mandatu.
Zgodnie z art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. Uchylenie prawomocnego mandatu jest jedynie możliwe na drodze jego zaskarżenia, jednak tylko wtedy, gdy kara ta została nałożona za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni licząc od
daty uprawomocnienia się mandatu. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest
sąd, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przypadku Gminy Mosina to Sąd Rejonowy w Śremie.
Ukarani mandatami mieszkańcy zadeklarowali, że taką skargę do Sądu złożą. O rozstrzygnięciu tej sprawy – poinformujemy.
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Kilku Czytelników pytało, czy Urząd Miejski uruchomił własną telewizję? Z ostatnim numerem „Informatora Mosińskiego” znaleźli w skrzynce ulotkę reklamową
„Twojej Telewizji Internetowej Gminy Mosina”.
Informujemy, że „Twoja Telewizja Internetowa Gmina Mosina” to prywatne przedsięwzięcie i nie ma nic wspólnego z Gminą Mosina jako jednostką samorządu terytorialnego
i Urzędem Miejskim jako jej jednostką organizacyjną. Firma reklamowa świadcząca dla
Gminy usługę kolportażu „Informatora Mosińskiego”, wykonywała w tym samym czaJoanna Nowaczyk
sie odrębne zlecenie od innego zleceniodawcy. 

Komunikat w sprawie przejazdu

wietlenia ulicznego,
• transport: wprowadzenie nowych
przystanków komunikacyjnych na ul.
Piaskowej w Krośnie, likwidacja przystanku dla linii nr 691 na ul. Bocznej w
Krośnie, wprowadzenie zmiany trasy dla
linii 691, trwają prace nad zmianami
trasy linii nr 692, trwają uzgodnienia
nad zmianami godzin dla kursów linii
komunikacyjnej nr 651 obsługiwanej
przez ZTM Poznań,
• oświetlenie uliczne będące własnością Gminy: podpisanie umów na naprawę uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego w Radzewicach i w
Krosinku.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że niestety PKP PLK S.A. nie dokonały przywrócenia przejezdności na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Śremskiej w deklarowanym terminie tj. 15 lutego 2016 r.
Ubolewamy nad faktem niewywiązania się z tej deklaracji, na co czekało wielu mieszkańców. Gmina Mosina prowadziła dalsze negocjacje, aby w jak najkrótszym terminie
PKP wywiązały się ze złożonych obietnic. Efektem rozmów jest ostatecznie otwarcie
przejazdu kolejowego, we wtorek 8 marca w godzinach popołudniowych. Jednocześnie
zwracamy uwagę na oznakowanie występujące na ww. odcinku ul. Śremskiej w Mosinie. 

Tworzymy bank nazw
W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie nazewnictwa naszych ulic, Burmistrz Gminy Mosina postanowił utworzyć Bank Nazw, w którym gromadzone będą propozycje nazw ulic.
„Bank” ten będzie prowadzić Referat Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Mosinie, a propozycje mogą pochodzić od mieszkańców lub instytucji. Mogą być
one związane zarówno z historią naszej Małej Ojczyzny, jak i z jej współczesnością.
Zgłoszone propozycje będą uwzględniane przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic
położonych na terenie Mosiny i całej gminy.
Każdy mieszkaniec może zaproponować swoją nazwę. Oczekiwane są propozycje
oryginalne, niepowielające nazw funkcjonujących już w okolicznych miejscowościach.
Wszystkie Państwa zgłoszenia trafią do Banku Nazw i będą stanowiły bazę danych,
z której będziemy korzystać przy nadawaniu nazw nowym ulicom. Zachęcamy do
przedstawiania różnych pomysłów, do których mile widziane będzie uzasadnienie.
Swoją propozycję nazwy można wysłać w wersji elektronicznej na adres: beata.tomczak@mosina.pl lub też w tradycyjny sposób, w wersji papierowej na adres Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Burmistrz Gminy Mosina z góry dziękuje Państwu za
przyłączenie się do wspólnej sprawy gromadzenia pomysłów na nazwy naszych ulic,
które mogą być także doskonałą promocją Ziemi Mosińskiej i jej
walorów. 

Beata Tomczak–Taisner
Referat Geodezji i Nieruchomości
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Przystąpienie do sporządzenia:
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy - składanie wniosków do 31 marca
br.
Projekty planów na etapie sporządzania:
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w
Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr
ewid. 1829/3 obręb Mosina obejmujących obszar pomiędzy ul. Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą tj.
działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ulicą Strzelecka
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina,
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej
w Mosinie, obejmujących obszar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E–59
Wrocław – Poznań, ul. Leśmiana, ul.
Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E–59 Wrocław Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki, dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów
części wsi Krosinko oraz części terenów
miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna,
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dla terenów części wsi Krosno.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj. dla
terenów lasów, terenów rolniczych oraz
terenów wielofunkcyjnej zabudowy
wiejskiej, poza zwartymi jednostkami
osadniczymi na obszarze wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Mieczewo (grunty rolne i
leśne), dla terenów części wsi Mieczewo
tj. terenów lasów, terenów potencjalnych
dolesień, terenów łączników ekologicznych, terenów rolniczych na obszarze wsi
Mieczewo,
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów
wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy
drogami tj. działkami o nr ewid. 173/2,
189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy oraz granicą administracyjną wsi,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap, łączącej
ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431) z ul. Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie
(droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą
mostową przez Kanał Mosiński,
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr 431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek
o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo
Nowe, południową granicą działki o nr
ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18
obręb Dymaczewo Nowe,
• MPZP Krosinko (usługi w zieleni): dla
terenów zabudowy usługowej w zieleni
w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz
od północy ul. Lipową w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi,
• MPZP Czapury (północny–zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poznańską,
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzy-



marzec, 2016

Zmiany oświatowe
Szanowni Rodzice,
Marzec to miesiąc, w którym
szkoły podstawowe rozpoczynają rekrutację do klas I i oddziałów przedszkolnych, a gimnazja przyjmują zapisy uczniów
rozpoczynających kolejny etap
edukacyjny. Zgodnie ze zmianami zapisanymi w ustawie o systemie oświaty w Gminie Mosina wprowadzono harmonogram rekrutacji do klas I i przedszkoli, a Rada
Miejska w Mosinie podjęła uchwały wskazujące na kryteria obowiązujące przy rekrutacji dla uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły. Aby zachować wyrównaną
liczbę dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach naszej gminy zmieniono nieznacznie obwody szkół. Szczegółowe zapisy z wykazem ulic i szkół znajdziecie Państwo tutaj: http://bip.mosina.pl/bip/prawo/uchwaly-rady/kadencja-201420181/xxvii-sesja-rady-miejskiej-w-mosinie-25.02.2016-r..html?pid=9997.
Proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
a najistotniejsze z nich to zapis, że dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku będą kontynuowały naukę w Gimnazjum nr 1 w Mosinie (do tego
roku w Gimnazjum nr 2 im. J. Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie) oraz aktualizacja zapisów dla ulic, które powstały w ostatnich kilku latach. Uchwała o nowych
obwodach będzie obowiązywała od roku szkolnego 2016/2017.
Przed bardzo ważnymi decyzjami stoją rodzice dzieci sześcio- i siedmioletnich. Rodzice tych dzieci, które poszły do szkoły jako sześciolatki (urodzone w roku 2009),
mają prawo do końca marca 2016 roku podjąć decyzję, czy dziecko ma pozostać w
następnym roku szkolnym w kl. I. Jeśli taki wniosek trafi do dyrektora szkoły, to dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji i od września 2016 roku ponownie będzie uczyło
się w kl. I. Przed podjęciem tej niełatwej decyzji warto skonsultować się z nauczycielami wspierającymi rozwój dziecka w szkole i nie ulegać trendom, emocjom i mediom, ale podjąć taką decyzję, aby dziecko w szkole nie nudziło się i rozwijało na miarę swych możliwości i zdobytych już umiejętności. Od roku szkolnego 2016/2017 mamy
więc powrót do obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich, ale jeżeli rodzice 6cio latka chcą zapisać dziecko do kl. I, również mogą to zrobić. Warunkiem jest odbycie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub w przypadku, gdy
dziecko takiego przygotowania nie odbyło, uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zapewne więc sporo dzieci sześcioletnich rozpocznie w następnym
roku szkolnym swoją przygodę ze szkołą.
W przypadku, gdy liczba dzieci w klasie I na terenie szkoły wiejskiej nie przekroczy 7, a na terenie szkół z Mosiny nie przekroczy 11 uczniów, gmina może do 15 czerwca wskazać do realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę, niż ta, w obwodzie której mieszka dziecko. Czy taka sytuacja nastąpi, dowiemy się dopiero w kwietniu po
deklaracjach rodziców uczniów obecnych klas I.
Szczegółowych informacji o rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów
oraz do przedszkoli udzielą rodzicom dyrektorzy na spotkaniach informacyjnych. Poradnik dla rodziców opisujący wprowadzane
zmiany przygotowało również Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych i przedszkoli: BIP->Organy gminy->Burmistrz->Rejestr zarządzeń->Zarządzenia 2016->Zarządzenie nr
OP.00501.225.2016.
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacyjnych: BIP->Prawo->Uchwały
Rady->Kadencja 2014-2018->Organy gminy->Rada->XXVI Sesja Rady Miejskie->
Uchwała nr XXVI/189/16 i XXVI/190/16.
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Po pierwszym dyżurze ZUS
24 lutego, w siedzibie Gminnego Centrum
Informacji w Mosinie, odbył się pierwszy
dyżur eksperta Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych – Bożeny Szcześniak. Cykl
spotkań specjalistów z mieszkańcami został zainagurowany przez Kierownika Inspektoratu ZUS w Poznaniu Mariana
Jabłońskiego. Tematem przewodnim lutowego dyżuru były zagadnienia związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Pani ekspert Bożena Szcześniak udzielała interesantom informacji dotyczących możliwości skorzystania z preferencyjnych składek
oraz w jaki sposób rozliczać składki i jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS. Osoby,
które zgłosiły się na dyżur, uzyskały również informację o terminach składania dokumentów rozliczeniowych i opłaty składek, oraz o sposobie wyrejestrowania działalności gospodarczej. Dyżur eksperta ZUS spotkał
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Kolejne spotkanie ze specjalistą ZUS zaplanowane zostało na dzień
20 kwietnia br. w godzinach 10.00 – 14.00. W tym terminie
zostaną przybliżone zagadnienia z zakresu rent i emerytur. 
Anna Różańska
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Promocje AQANET-u
Unia Europejska wymusza realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Konsekwencją braku spełnienia
wymogów będzie nałożenie kary.
Właścicielom posesji, które posiadają dostęp do istniejącej kanalizacji sanitarnej
przypominamy o obowiązku przyłączenia
się sieci kanalizacyjnej i prosimy o jego wykonanie. Obowiązek ten wynika w wymogów Unii Europejskiej określonych w
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych
Dla właścicieli nieruchomości pozostających w obowiązku podłączenia się do
sieci kanalizacyjnej, w dalszym ciągu istnieje
możliwość skorzystania z oferty specjalnej
przygotowanej przez Aquanet S.A. na wykonanie przyłącza - propozycji podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych do sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł brutto. Możliwość zakwalifikowania nieruchomości do promocyjnego podłączenia, upływa z dniem 30
kwietnia 2016 r. (nie dotyczy klientów, którzy podpisali już zlecenie na wykonanie
podłączenia).
W celu skorzystania z przyłączenia na korzystnych warunkach lub wyjaśnienia
wątpliwości prosimy o kontakt osobisty
(punkt obsługi klienta Aquanet SA ul.
Dolna Wilda 126), telefoniczny od poniedziałku-piątku w godz. 8.00-16.00 pod nr
695 010 016 albo na stronie internetowej:
www.aquanet.pl/promocyjne-przylaczenia,
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511. Brak wywiązania się z tego obowiązku, spowoduje wydanie przez Burmistrza Gminy Mosina decyzji nakazującej
jego wykonanie. Z kolei niewykonanie tej
decyzji podlega sankcjom karnym.
W ostateczności istnieje możliwość wykonania zastępczego przez Gminę i obciążenia kosztami właściciela przyłączonej
nieruchomości.
Informacji na temat podłączania się do sieci kanalizacyjnej udzieli pracownik Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy Maciej Ciesielski, tel. 61 8109 535.
Ponadto Fundacja „Dziecko w Centrum” we współpracy ze spółką Aquanet
proponuje dofinansowanie wykonania
podłączenia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku do istniejącej studzienki na przyłączu kanalizacyjnym.
Możliwość zakwalifikowania nieruchomości do dofinasowania upływa z dniem
30 czerwca 2016 r. Dofinansowanie może
wynieść do 50% faktury albo rachunku
za wykonane podłączenia, jednak nie
więcej niż 800,00 zł brutto. By skorzystać
z tej oferty lub wyjaśnić wątpliwości prosimy o kontakt osobisty pod adresem ul.
Piątkowska 117/119 w Poznaniu lub telefoniczny 61 832 84 20/ 725 050 555, w godzinach otwarcia biura (pon. 9-17, wt. – pt.
9-15), albo za pośrednictwem www.funduszwodociagowy.pl.
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

niaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka
i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami,
Kanałem Mosińskim oraz ul. Łazienną
w Mosinie.
Projekty planów miejscowych na
etapie rozpatrywania uwag:
• MPZP Mosina: Jurgielewiczowej,
M. Kuncewiczowej, Makuszyńskiego,
Konopnickiej dla terenu usytuowanego
pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej, M.
Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego, i
M. Konopnickiej w Mosinie.
Wyłożenie do publicznego wglądu:
• MPZP Mosina: Gałczyńskiego – Leśmiana dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, usytuowanych pomiędzy ul. Sowiniecką, ul.
Gałczyńskiego, ul. Leśmiana wraz z
tymi ulicami, bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław – Poznań oraz torami
linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań.
Procedowanych jest obecnie 19 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie w zakładce: Organy gminy/Burmistrz/Obwieszczenia
planistyczne/Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• rozpoczęcie procedury dotyczącej
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 20152018 z perspektywą na lata 2019-2022,
• współpraca ze Strażą Miejską w zakresie przeprowadzania kontroli sposobu gospodarowania nieczystościami
ciekłymi na terenie wsi Krosinko,
• bieżąca współpraca ze Związkiem
Międzygminnym Schronisko dla
Zwierząt w Skałowie w zakresie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Mosina,
• przygotowanie oraz przekazanie do
opinii projektu programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina,
• bieżąca współpraca ze Związkiem
Międzygminnym SELEKT w zakresie
przyjmowania i weryfikacji deklaracji w
zakresie opłata za gospodarowanie od-
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padami komunalnymi,
• współpraca z Referatem IK oraz
Spółką Aquanet w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (7)
i w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (39).

marzec, 2016

MTBS z szansą na nowe budynki
W wyniku zmian legislacyjnych,
przywrócono możliwość
finansowania inwestycji
Towarzystw Budownictwa
Mieszkaniowego przy
udziale kredytu
preferencyjnego.

SPOTKANIA
• z przedstawicielami Zamawiającego
(PKP PLK S.A.), Wykonawcy (Trakcja
PRKiL S.A), Projektanta (INTOP) – w
sprawie modernizacji linii kolejowej
E-59 Wrocław - Poznań ze szczególnym
uwzględnieniem budowy wiaduktu kolejowego na ul. Śremskiej oraz przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej,
• z Dyrektorem Rejonu Dystrybucji
Września firmy Enea Operator Sp. z o.o.
Markiem Krychem w sprawie współpracy w zakresie dostaw energii oraz budowy przyłączy do sieci energetycznej
Enea,
• z Prezesem Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji
Wodnej WARTA Krzysztofem Michalskim w sprawie możliwości nawiązania
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
a Gminą Mosina,
• z Wicestarostą Powiatu Poznańskiego Tomaszem Łubińskim w sprawie
koordynacji prac na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na ul. Śremskiej
i Sowinieckiej z zadaniem przebudowy
ul. Śremskiej w ramach wspólnej inwestycji planowanej do realizacji przez
Starostwo Powiatowe, Spółkę Aquanet
oraz Gminę Mosina. Przedstawiciele
Gminy Mosina złożyli wniosek o przeniesienie zadania przebudowy ul. Sowinieckiej na rok 2017 z powodu
ciągłego przesuwania terminu rozpoczęcia budowy wiaduktu kolejowego na
ul. Śremskiej w Mosinie,
• z prokurentem firmy Family House
Sp. z o.o. Jakubem Pyżalskim w sprawach
związanych z regulacjami formalnoprawnymi, dotyczącymi dróg wewnętrznych na Osiedlu Leśnym w Czapurach,
• z Krzysztofem Nyckowskim w sprawie podjęcia próby regulacji granic
działek leżących na terenach obecnego
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
i na terenach zarządzanych przez Krzysztofa Nyckowskiego,
• z radnym Gminy Komorniki oraz
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Dla Mosińskiego TBS-u oznacza to
szansę na budowę nowych budynków, a
dla niezamożnych mieszkańców, borykających się brakiem własnego lokum,
szansę na mieszkanie. – Przygotowujemy
się do złożenia wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, we wrześniu tego
roku – informuje Adam Ejchorst, prezes zarządu MTBS. Warunkiem uzyskania tego
kredytu, jest m.in. przeznaczenie minimum 50% mieszkań dla osób wychowujących dzieci, podpisanie umowy z
Gminą i pozytywna ocena wiarygodności kredytowej.
– W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej Banku Gospodarstwa Kredytowego, planujemy budowę 4 nowych budynków,
w których mieścić się będzie 64 mieszkań.
– mówi dalej prezes MTBS. Projekt przewiduje następujące typy mieszkań: 2 pokojowe mniejsze od 43,2 m2 do 47,5 m2
– 32 mieszkania, 2 pokojowe większe od
54,1 m2 do 54,6 m2 – 16 mieszkań oraz
3 pokojowe od 71 m2 do 72 m2 – 16
mieszkań.
Mosińskie TBS do chwili obecnej wybudowało i zarządza 11 budynkami wie-

lorodzinnymi w Krośnie. To 170 mieszkań
o pow. od 32 do ok 63 m2. W chwili obecnej osiedle zamieszkuje 425 mieszkańców.
Zlikwidowanie w 2009 r. Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, którym dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego
spowodowało utratę możliwości budowy
nowych mieszkań. Obecnie zmiana przepisów taką możliwość przywróciła. Nowelizacja ustawy wprowadziła też inne
zmiany. Zmniejszyły się progi dochodowe uprawniające do zamieszkania w
TBS, obniżono maksymalny poziom partycypacji do 25% kosztów budowy lokalu,
podwyższono maksymalny poziom czynszu do 5% wartości odtworzeniowej lokalu.
Jeśli MTBS uzyska kredyt i zacznie się
budowa, to nowe budynki mogą być gotowe najwcześniej w II połowie 2018r. 
JN
Fot. GCI

MTBS, ul. Strzelecka 1A
62-050 Mosina
tel. 61 8192 080
e-mail: tbs@mosina.pl

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Pani Jolancie Szymczak

z powodu śmierci Matki
składają
Radni Rady Miejskiej w Mosinie
oraz Burmistrz Gminy Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Psy już w Skałowie
12 bezdomnych psiaków przebywających
dotąd w przytulisku przy ul. Krotowskiego,
zostało przewiezionych do Schroniska w
Skałowie. Tam zostaną poddane kwarantannie, obserwacji, a następnie procedurze
adopcyjnej.
W pierwszym kwartale tego roku przytulisko w Mosinie zmieni swoją lokalizację i będzie się mieścić na terenie Zakładu Usług
Komunalnych, przy ul. Sowinieckiej w Mosinie. Odłowione bezpańskie zwierzęta domowe, będą w nim przebywać do 5 dni. Tyle ma starczyć, by miał szansę zgłosić się
po nie potencjalny właściciel.
Proponowane do adopcji zwierzęta przebywające w schronisku w Skałowie, przedstawiane są na stronie: schronisko-skalowo.pl w zakładce „Nasze zwierzaki”.
Od październikowego rozpoczęcia działalności schroniska do 31 stycznia 2016 r. schronisko przyjęło 193 zwierzęta, w tym 130 psów i 45 kotów. Z tej liczby udało się,
głównie dzięki profilowi facebookowemu, oddać do adopcji 85 zwierząt, z tego 65
psów i 17 kotów. W tej liczbie są także psy, dla których udało się odszukać dotychczasowych właścicieli.
Najwięcej przybyło zwierząt z gmin: Swarzędz – 63 (w tym 17 kotów), Czerwonak
– 32 psy, Kostrzyn – 30 (w tym 15 kotów ) i Mosina – 14 psów i 1 kota. 
JN

Informacja z Urzędu Skarbowego
Liczysz na zwrot podatku? Podaj fiskusowi numer konta,
a unikniesz opłaty za przekaz pocztowy.
Przekazanie zwrotu przelewem na konto jest najwygodniejszą metodą odbioru
nadpłaconego podatku. Jeśli nie poinformujemy urzędu na jaki numer rachunku
ma dokonać zwrotu, otrzymamy nadpłatę przekazem pocztowym, za który pobierana jest opłata lub będziemy musieli ją odebrać osobiście.
Zdarza się, że podatnicy mylnie wpisują numer konta w samym formularzu zeznania o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-37 lub PIT-36), podczas, gdy do
zgłoszenia konta bankowego służą specjalnie przygotowane, oddzielne formularze. Numer konta można zgłosić lub zaktualizować tylko i wyłącznie za pomocą
następujących formularzy:
1) ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizyczne będącej podatnikiem (dla
których identyfikatorem podatkowym jest PESEL);
2) NIP-7 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub
płatnikiem (ale nie będącej przedsiębiorcą, tj. np. rolnicy, wspólnicy spółek prawnych, także obcokrajowcy nieposiadający numeru PESEL);
3) CEIDG-1 – wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (składany w Urzędzie Miasta lub Gminy w Wydziałach Działalności Gospodarczej, zgłoszenie dotyczy również kont osobistych, oraz aktualizacji danych przy aktywnej lub zawieszonej działalności gospodarczej).
Formularze te można wysłać fiskusowi w dowolnym momencie roku – nie trzeba z tym czekać do złożenia zeznania. Raz podana informacja nie musi być ponownie zgłaszana przy okazji kolejnego rozliczenia z fiskusem – będzie ona ważna
do momentu podania nowego numeru konta (w przypadku, gdy chcemy je zmienić) lub rezygnacji z tej formy odbioru.
Należy pamiętać, że można wskazać tylko taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem, a jeżeli rachunek jest wspólny, należy podać
wszystkich posiadaczy danego rachunku. Nie zapominajmy również o podpisaniu składanego zgłoszenia w odpowiedniej rubryce – dokument bez podpisu nie
będzie ważny. 
Źródło: Izba Skarbowa w Poznaniu

INFORMACJE Z URZĘDU

sołtysem wsi Wiry, Dominikiem Występskim w sprawie szóstej edycji Pikniku
z Motoryzacją i drugiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych
Wiry 2016,
• z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, panem Adamem Kaczmarkiem w sprawie wyrażenia zgody na
udział psów z opiekunami w 16 biegu
„Pogoń za wilkiem 2016”, organizowanym w lipcu 2016 roku na terenach
WPN,
• z Prezydentem miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem w sprawie „Białej
Księgi Ochrony Złóż Kopalin”, udziału
Gminy oraz miasta Poznania w czynnej
ochronie zasobów wody w granicach
„strefy ochronnej ujęcia wody” oraz
udziału Gminy Mosina we wspólnych
planach Aglomeracji Poznańskiej ze
szczególnym uwzględnienie współpracy
z miastem Poznań,
• z projektantami firmy BBF Sp. z o.o.
w sprawie uregulowań formalno-prawnych na terenach Wiórka oraz Czapur w
związku z realizacją projektu kanalizacji sanitarnej dla firmy Aquanet S.A.,
• Udział w Zebraniu Wiejskim w Czapurach zorganizowanym w sprawie oświetlenia dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością podmiotów prywatnych na Osiedlu Leśnym
w Czapurach. Poruszono także problemy związane z odpłatnym (za symboliczne kwoty 100 zł) przekazywaniem
nakładów poczynionych na drogach
gminnych przez firmę Family House oraz
poruszono kwestie ewentualnego,
odpłatnego (w wariantach do uzgodnienia) przekazania dróg wewnętrznych, będących własnością osób prywatnych oraz firmy Family House,
• z Radnym Rady Miejskiej w Puszczykowie Jakubem Musiałem w sprawach łączących obydwie gminy. M.in.
między w sprawie budowy ścieżek rowerowych, kwestie współpracy z WPNem, budowy kładki pieszo-rowerowej
nad rzeką Wartą,
• z Posłanką Joanną Szulc, która przedstawiła zakres spraw będących przedmiotem jej zainteresowania w pracach
komisji sejmowych i zapoznała się też
problemami, z jakimi zmaga się Gmina
Mosina. 

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina
oraz referatów Urzędu Miejskiego
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Zbiórka odpadów zielonych
Od 1 kwietnia do 30 lisHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZIELONYCH NA 2016 ROK
topada 2016 r. Zakład
Usług Komunalnych w
Miejsce zbiórki
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Mosinie będzie prowadził
MOSINA: centrum miasta, Po egowo, Osiedle „Za Moren”
4
2
1
1
1
1
1
zbiórkę odpadów zielonych
18
16
15
15
16
16
17
zgodnie z harmonograMOSINA: Czarnokurz, ul. Mickiewicza, Kołłtaja, Poniatowskiego z
5
6
3
4
2
2
3
19
8
17
18
17
19
19
mem. Przypominamy, że przyległymi ulicami
odpady zielone to odpady MOSINA: ul. Leszczyska, Strzelecka z przyległymi ulicami
6
7
6
5
3
5
5
20
20
20
19
18
20
21
stanowiące części roślin
7
9
7
6
4
7
7
pochodzących z pielęgnacji MOSINA: ul. Sowiniecka z przyległymi ulicami (prawa strona), Osiedle
„Nowe Krosno”
21
23
21
20
19
21
24
terenów zielonych i ogro- MOSINA: ul. Topolowa, Targowa, Czereniowa z przyległymi ulicami
8
10
8
7
5
9
10
dów tzn. ścięta trawa,
22
24
22
21
22
23
25
11
11
9
8
8
12
11
kwiaty i liście, rozdrob- CZAPURY (bez os. Family Hause), WIÓREK, KUBALIN, GŁUSZYNA
nione gałęzie, części zielone LENA
BABKI, DASZEWICE
13
12
10
11
9
14
12
gałęzi z wyłączeniem odpaROGALINEK, ROGALIN, SASINOWO
14
13
13
13
10
15
13
dów z czyszczenia ulic i
15
25
14
22
12
26
14
placów). Segregujemy je w WITNIKI, MIECZEWO, RADZEWICE
25
28
23
25
24
27
26
workach lub pojemnikach, DYMACZEWO STARE, DYMACZEWO NOWE,
które powinny być wysta- KROSINKO,LUDWIKOWO, BORKOWICE, BOLESŁAWIEC
KROSNO, KRAJKOWO, BARANOWO, BARANÓWKO, SOWINIEC,
28
30
24
26
26
28
27
wione przed posesję do SOWINKI
godz.6.30 w dniach wyzna29
31
27
27
29
29
28
czonych w harmonogramie. PECNA, KONSTANTYNOWO
ZUK posiada w sprzedaży DRUYNA, NOWINKI, ABINKO
29/30 31
29
29
31
30
31
używane pojemniki które
można przeznaczyć na segregowanie odpadów zielonych. Odpady zielone można również: zagospodarować w przydomowych kompostownikach, dostarczyć bezpośrednio do punktu odbioru w siedzibie ZUK-u w Mosinie, ul. Sowiniecka 6 g w okresie prowadzenia zbiórki,
w godz. 7.00 – 17.00, dostarczyć do kontenerów w miejscach wyznaczonych przez Gminę.
Zakład Usług Komunalnych, e-mail: wywozy@zukmosina.pl, tel. 618 132 321 w 41, 697 888 420
CZAPURY – Os. Family Hause, DASZEWICE, KROSNO – TBS-y, Os. Miodowe, Olszynka, PECNA – ul .Kwiatowa, MOSINA – ul. Szyszkowa, MOSINA – ul. Sowiniecka 6g (teren ZUK): odpady zielone można składać w kontenerach postawionych w miejscach wskazanych przez Gminę lub sołtysów.

XI
4
21
5
22
7
23
8
24
9
25
10
14
16
18
26
28
30
30

Zbiórka odpadów zielonych z zabudowań wielorodzinnych w Mosinie - co poniedziałek (1x w tygodniu) lub na zgłoszenie telefoniczne. 

Targi razy 10
Już po raz dziesiąty Gminne Centrum Informacji w Mosinie
zorganizowało Targi Edukacji i Pracy, w których wzięło udział
ponad dwudziestu wystawców z terenu miasta Poznania i okolic. W tym roku była to wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja tego
wydarzenia i odbyła się 1 marca br.
Dla wszystkich osób odwiedzających targi, organizator wraz
z wystawcami przygotował prezentacje zawodów na scenie i
stoiskach, dzięki czemu młodzież trzecich klas szkół gimnazjalnych miała okazję uczestniczenia w pokazach na żywo. Podczas Targów była także okazja do kontaktu z przedstawicielami
instytucji rynku pracy, pośrednikami i doradcami zawodowymi,
którzy udzielali informacji o ofertach pracy, wyborze kierunku kształcenia, zawodu czy poruszania się po rynku pracy.
Nowością tegorocznej edycji Targów był także punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i Pierwsze-

UTRACONE DOWODY SĄ NIEWAŻNE
Przypominamy, że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów
Osobistych. Poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów
osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym
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go Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w którym można było uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat zakładania
działalności gospodarczej, sposobów pozyskania dofinansowania na ten cel, form opodatkowania i marketingu w firmie.
Ważnym aspektem Targów była także promocja zawodów wśród młodzieży i przybliżenie im ich specyfiki. W tym roku
uczniowie mieli okazję poznać zawody znane i mniej znane,
w tym zawód policjanta, leśniczego oraz zawody branży hotelarsko-gastronomicznej.
Konkursy, pokazy zawodów na scenie, prezentacje na stoiskach, doradztwo i wiele innych atrakcji – to wszystko czekało
na uczestników Targów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie X Targów Edukacji i Pracy w Mosinie, wystawcom i młodzieży za udział i zapraszamy za rok. 
Gminne Centrum Informacji w Mosinie

Fotoreportaż z targów – na ostatniej stronie „Informatora”.

jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje
dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie
rogu), przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia
tożsamości i przekraczania granic państw. 
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Z OKAZJI DNIA KOBIET, WSZYSTKIM NASZYM MIESZKANKOM
ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI ORAZ SATYSFAKCJI W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM
życzy Jerzy Ryś Burmistrz Gminy Mosina

Sprawa kodów wyjaśniona
W numerze 7(7) „Informatora Mosińskiego”, ukazał się artykuł Beaty
Tomczak-Taisner „Jak prawidłowo adresować”. Jego intencją było poinformowanie mieszkańców o preferowanym obecnie przez Pocztę Polską wzorze adresowania korespondencji, eliminującym pomyłki w jej
dostarczaniu. Przy okazji, autorka artykułu przypomniała obowiązujące kody pocztowe dla wszystkich miejscowości Gminy Mosina,
opierając się na aktualnym wówczas „Oficjalnym Spisie Pocztowym
Numerów Adresowych”. Artykuł ten wywołał jednak pewne zamieszanie, bo okazało się, że istnieją rozbieżności w przypadku oficjalnych kodów dla trzech miejscowości, a tymi stosowanymi w praktyce.
W artykule „Jak prawidłowo adresować” wymieniony został kod
62-061 dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego i Bolesławca. Taki kod w momencie publikacji artykułu podawała Poczta Polska, zarówno w swoim „Oficjalnym Spisie Adresowym”,
jak i w wyszukiwarce kodów pocztowych. Tymczasem jak się okazało, od wielu lat Urząd Miejski w Mosinie używał kodu 62-050
dla jednego i drugiego Dymaczewa i 62-053 dla Bolesławca, bo
w roku 2003, Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu poinformowała nasz Urząd pisemnie, że takie kody dla tych 3 miejscowości obowiązują.
Po publikacji wspomnianego artykułu i pytaniach zaniepokojonych mieszkańców, Urząd Miejski w Mosinie zwrócił się pismem
do Poczty Polskiej o uporządkowanie tej sprawy. A Poczta potraktowała to pismo jak wniosek o zmianę kodów pocztowych,
tych figurujących w jej „Oficjalnym Spisie Pocztowym Numerów Adresowych”, czyli 62-061 dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego i Bolesławca na kody używane przez nasz Urząd, czyli 62050 dla Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego oraz 62-053
dla Bolesławca, następnie powiadomiła, że takiej zmiany dokonała.
Pozostało jednak pytanie, kto jest sprawcą opisanego zamieszania,

które wywołało niepokój zarówno urzędników, jak i mieszkańców? Postanowiłam wyjaśnić to u Rzecznika Prasowego Poczty
Polskiej. Interesowało mnie, czy zamieszanie to było wynikiem
błędu w „Oficjalnym Spisie Pocztowym Numerów Adresowych”,
błędu w informacji Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu
z roku 2003, czy też może jakiejś decyzji o zmianie tych kodów
na 62-061, podjętej między rokiem 2003 a 2015.
Wymiana korespondencji w tej sprawie trwała prawie dwa miesiące. Kamila Supron-Kalinowska z Biura Prasowego Poczty Polskiej S.A. utrzymuje, że żadnej pomyłki nie było. Poinformowała
mnie m.in, iż.: „Na wniosek Urzędu Miejskiego w Mosinie decyzją
Poczty Polskiej S.A. z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniono kod dla miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare z 62 – 061 na 62050, a dla Bolesławca z 62-061 na 62-053.” Na pytanie, od kiedy dla tych trzech miejscowości obowiązywał kod 62-061, Kamila
Supron-Kalinowska odpowiedziała ostatecznie: „Kody pocztowe
zostały wprowadzone Zarządzeniem Ministra Łączności Nr 89 z dnia
17 listopada 1972 r. w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych wydanym na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o łączności.” Jeżeli zatem między rokiem 1972 a 2015, co
wynika z takiej odpowiedzi, nie było żadnych zmian kodu 62-061,
to skąd informacja Dyrekcji Okręgu Poczty w roku 2003 o kodzie
62-050 dla Dymaczewa Starego i Nowego, a 62-053 dla Bolesławca?
Tego niestety nie udało mi się dowiedzieć. Tak czy inaczej, sprawa została ostatecznie zakończona. A gdyby ktoś się pogubił w
tej zawiłej historii, na koniec jeszcze raz informujemy, że od 8 grudnia 2015 r., jak stwierdza Poczta Polska, dla trzech wymienionych
w artykule miejscowości, obowiązują oficjalnie następujące
kody pocztowe:
Dymaczewo Nowe 62-050; Dymaczewo Stare 62-050
Bolesławiec 62-053 
Joanna Nowaczyk

O skrzynkach,
numerach i o adresach
Na prośbę Naczelnika Urzędu Pocztowego Mosina pani Anny
Stelmach przypominamy mieszkańcom Gminy Mosina, iż
zgodnie z art. 37 pkt 2. Ustawy Prawo Pocztowe „Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, której częścią składową
jest budynek są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową…”. O obowiązku tym pisaliśmy szczegółowo w numerze grudniowym 8(8) „Informatora Mosińskiego” w artykule
Andrzeja Woźniaka, Komendanta Straży Miejskiej „Skrzynka
na listy jest obowiązkowa”.
Kolejne problemy, utrudniające Poczcie dostarczanie korespondencji, na które wskazuje pani naczelnik, to brak oznaczeń budynków (numerów posesji) lub błędne oznaczenia budynków, a także błędne adresowanie przesyłek przez nadawców. Jak informuje Anna Stelmach na przesyłkach umieszczane są niepełne adresy, np. brak na nich wskazania ulicy, nu-
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meru lokalu, co czyni je niedoręczalnymi, a to z kolei wiąże
się ze zwrotem takich przesyłek do nadawców. Dotyczy to następujących miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Rogalinek, Sowiniec, Sowinki, Żabinko, Krajkowo, Baranówko, Nowinki, Drużyna.
Prawidłowe adresowanie przesyłek jest gwarancją skutecznego doręczania. O tym, jak prawidłowo adresować, pisaliśmy w numerze listopadowym „Informatora Mosińskiego”. Oto
przykład prawidłowo zaadresowanej przesyłki:

Jan Nowak
ul. Pocztowa 15/4
62-050 DYMACZEWO NOWE
Apelujemy do mieszkańców o wyeliminowanie wymienionych utrudnień w doręczaniu przesyłek. 
J. Nowaczyk
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Nie chcemy prywatyzacji AQUANET
Od miesiąca prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, publicznie rozważa możliwość
sprzedaży akcji AQUANET, czyli prywatyzacji firmy. Jak się okazuje, pierwsze rozmowy z potencjalnym inwestorem
przeprowadzono nie później niż latem 2015.
Gminy o wszystkim dowiadują się z mediów.
Dla zrozumienia całości spraw trzeba
przewrócić kilka kart historii w dwóch
wątkach – woda i kanalizacja sanitarna.

Woda
Gmina Mosina od początku odnowionego samorządu czyniła starania, aby
skomunalizować Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w części ulokowanej
na terenie Gminy Mosina. Z jednej strony wynikało to z umiejscowienia infrastruktury wodociągowej na terenie gminy. Z drugiej strony lokalizacja ujęcia
wody ograniczała i nadal ogranicza możliwości rozwojowe gminy przez strefę
ochronną ujęcia wody. Jednak w marcu
1993 r. zostało podpisane Porozumienie
Komunalne, w którym Gmina Mosina
zrzekła się w istocie roszczeń co do komunalizacji wodociągów na rzecz Miasta Poznań. Gmina otrzymała jedynie niecałe 5 proc. udziałów w porozumieniu,
mając tak wielki majątek na swoim terenie oraz ograniczenia wynikające z ujęcia
wody.

Kanalizacja sanitarna
Budowa kanalizacji zaczęła się w roku
1989. Początkowo była prowadzona przez
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Poznania i
przez nią finansowana. W roku 1991
Gmina Mosina przejęła zadanie budowy
kanalizacji sanitarnej, niestety bez gwarancji zabezpieczenia środków zewnętrznych na realizacją zadania. Środki z zewnątrz płynęły tylko przez kilka lat. Później jednak gmina została pozostawiona
sama z budową kanalizacji dla ochrony
ujęcia wody. Zdobyła się na wielki wysiłek
finansowy, również przez zaciąganie
pożyczek i wybudowała oczyszczalnię
ścieków, skanalizowała całe miasto. Niestety cały ten majątek wniosła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji –
dzisiejszego AQUANET. Gmina straciła
kontrolę nad wytworzonym majątkiem.

Płacimy jeszcze raz za to samo
Od kilku lat mieszkańcy gmin będących
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właścicielem akcji AQUANET uiszczają
opłaty według różnych stawek za odprowadzanie ścieków. Gmina Mosina wraz z
Miastem Puszczykowo mają nałożone
najwyższe stawki. Wynika to z polityki
AQUANET, który amortyzuje majątek i
obciąża tym mieszkańców w cenie ścieków. Innymi słowy Gmina Mosina wielkim wysiłkiem finansowym wszystkich
mieszkańców wytworzyła majątek, który wniosła do obecnego AQUANET.
Majątek ten podlega amortyzacji, która
jest kosztem. Ów koszt jest doliczany do
innych kosztów oczyszczania ścieków.
Stąd pojawia się coroczna podwyżka
opłat za ścieki. Mieszkańcy gminy w cenie ścieków jeszcze raz płacą za majątek,
który kiedyś z takim trudem sfinansowali
z podatków i wnieśli do AQUANET.

Kolejne podwyżki
Niestety czekają nas kolejne podwyżki.
Około roku 2024 za 1 m sześć. ścieków
będziemy płacili co najmniej 12 zł. Wynika to z polityki AQUANET, która amortyzuje majątek i obciąża tym mieszkańców w cenie ścieków. Wynika to również
z uchwały Gminy Mosina z września
2014, przyjętej pod koniec minionej kadencji. Wówczas określono szeroki plan
rozbudowy kanalizacji, który generuje
wzrost opłat za ścieki.

Przykład z Gminy Komorniki
Można było inaczej. Gmina Komorniki
nie jest udziałowcem AQUANET. Posiada
własną spółkę wodno-kanalizacyjną. Co
więcej, większość majątku (sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków) dalej jest
własnością gminy, nie jest amortyzowana i nie podnosi to cen za ścieki. Dla porównania za 1 m sześć. ścieków mieszkaniec Gminy Komorniki płaci 5,67 zł, a
Gminy Mosina 8,85 ZŁ (w roku 2024 minimum 12 zł).
Błędu przeszłości niestety nie możemy
naprawić. Czynimy jednak wszystko, aby
ograniczyć wzrosty cen za ścieki. W
pierwszym rzędzie nie dokładamy do
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej AQUANET nowych zadań poza strefą ochronną
ujęcia wody. Będziemy starali się samodzielnie budować kanalizację podłączając
ją do oczyszczalni w Bolesławcu (Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec) lub oczyszczalni kompaktowych (Rogalin, Świątniki, Mieczewo,
Radzewice). Wybudujemy to taniej niż

AQUANET i mamy możliwość pozyskania
dofinansowania.

Prywatyzacja u bram?
Oddaliśmy ujęcie wody Poznaniowi.
Strefa ochronna tego ujęcia wody ogranicza nam rozwój. Przekazaliśmy spółce
majątek. Spółka nalicza w cenie ścieków
opłatę amortyzacyjną m.in. od majątku,
który wcześniej przekazaliśmy. Oddaliśmy
co wartościowe, otrzymaliśmy tylko koszty, które ponosimy i ponosić będziemy.
Tymczasem Miasto Poznań, które najwięcej zyskało na wszystkich przekształceniach, chce dokonać prywatyzacji spółki.

Koszty prywatyzacji
Wejście prywatnego inwestora do spółki
spowoduje pełne urynkowienie wszelkich
działań. Obecnie w ramach gmin, właścicieli spółki, istnieje szereg porozumień,
które nadają pewnych cech komunalnych funkcjonowaniu AQUANET. Po prywatyzacji wszelkie porozumienia uznane
by były za nieobowiązujące. Sprywatyzowana firma mogłaby dążyć do wprowadzenia jeszcze bardziej rygorystycznych zapisów w strefie ochronne ujęcia
wody. Po ewentualnej prywatyzacji będzie
położony jeszcze większy na zyski. Spółka
będzie funkcjonowała w oparciu o czyste wskaźniki ekonomiczne. Kolejne, dodatkowe podwyżki będą nieuniknione.
Wobec działań prywatnego monopolisty
praktycznie nie mielibyśmy żadnych środków zaradczych.

Działania Gminy Mosina
Przekonujemy Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, aby jednak zrezygnował z pomysłu prywatyzacji. Zainteresowaliśmy sprawą wójtów i burmistrzów gmin będących właścicielami akcji
AQUANET. Wśród części z nich znaleźliśmy zrozumienie. Rozmawialiśmy z
posłami różnych partii. Zadeklarowali
wsparcie. Trzymamy ich za słowo. Rozważamy również podjęcie innych działań.
Będziemy je podejmowali w miarę rozwoju wypadków. Będziemy
Państwa o nich informowali.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina
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Obowiązek właściwego oznakowania posesji
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji
gruntów i budynków władające nieruchomościami mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu
tego numeru.
Zgodnie z przepisami tej ustawy:
• każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną na głównej, frontowej ścianie;
• na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości, jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
• tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
• sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca;
• jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi,
należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu;
• wcześniej tolerowano niekompletne tabliczki adresowe
(np. sam numer). Obecnie, po 7 czerwca 2013 r. wymaga się zdecydowanie egzekwowania przepisów – oświetlenia kompletnych
tabliczek z numerem i nazwą ulicy.
Sankcje prawne jakie mogą grozić za niedopełnienie tych obowiązków, określa Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym, kto
będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w

Naszym sołtysom
Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społeczności wiejskiej już od
czasów średniowiecza. Choć jego rola na przestrzeni wieków ulegała
zmianom, do dziś jest najważniejszą osobą w strukturach jednostki
pomocniczej – sołectwa.
W średniowieczu sołtys wyznaczony przez pana feudalnego stał
na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Mógł być nim
szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do jego praw należało zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, partycypowanie w
dochodach feudała, prawo posiadania jatek, młyna itp. Sołtys miał
też obowiązek konnej służby wojskowej. Od XV do XVII w. sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym
stali na czele najniższej jednostki podziału administracyjnego –
gromady.
W latach 1954–1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, a po 1973 r. między
mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem
gminy.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku, sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, które reprezentuje na zewnątrz. Jest swoistym „łącznikiem” pomiędzy mieszkańcami wsi, a władzami gminy, którym stara się przedstawiać problemy i potrzeby. Sołtysa wybiera zebranie wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka.

W naszej gminie mamy 21 sołtysów. Najdłużej, 45 lat, funkcję tę pełni
Erazm Walkowiak. Z okazji Dnia Sołtysa przypadającego 11 marca,
życzymy im wszystkim pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw mieszkańców ich sołectw, a także zdrowia oraz satysRedakcja
fakcji w życiu prywatnym i publicznym. 
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odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub
placu albo miejscowości i nie dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Straż Miejska przeprowadzając kontrolę posesji, sprawdza
jej oznakowanie i jeżeli nie pomoże pouczanie, wszczynane będzie postępowanie zgodne z Kodeksem wykroczeń. 
Andrzej Woźniak Komendant Straży Miejskiej
Materiał pracowano na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeksu wykroczeń.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz
na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl mienie gminne najem mienia gminnego wykazu
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres
10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
Zarządzeniem Nr MK.00501.244.2016.AW z dnia 8 marca
2016 r. Powyższe ogłoszenie dotyczy nieruchomości
położonej w Czapurach, ul. Poznańska 76 zabudowanej
budynkiem handlowym, przeznaczonej na prowadzenie
sklepu spożywczego oraz innej działalności
handlowo – usługowej.
Termin przetargu - 15 kwietnia 2016r., o godz. 12.00.
Bliższe informacje można znaleźć na wyżej
podanej stronie internetowej lub tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Nagrody czekają na sportowców
Od 24 lutego do końca marca br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej w roku 2015.
W tym roku, już po raz dziesiąty mosiński samorząd przyzna stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowcom – mieszkańcom Gminy Mosina lub uczniom prowadzonych przez
nią szkół. Po raz piąty też, nagrodzeni zostaną wyróżniający
się trenerzy, za ich sukcesy i pracę na rzecz lokalnego sportu. Stosowne wnioski można składać do 31 marca br. – osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, pl.20
Października 1, 62-050 Mosina.
Formularze wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, można je także pobrać w Biuletynie Informacji
Publicznej->Organy Gminy->Burmistrz->Rejestr zarządzeń>2016-> Zarządzenie nr OSIR.00501.237.2016.WD z 22 lutego br., a także na www.mosina.pl w Zakładce Aktualności, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania nagród, wyróżnień i stypendiów. Informacje dotyczące tych szczegółów można uzyskać także telefonicznie: 61 81 32 903 (OSiR). 
JN

15

INFORMATOR MOSIŃSKI

Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
1–25 lutego
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
sesji w dniu 25 lutego oraz na 8 posiedzeniach komisji stałych.
Komisje oprócz spraw bieżących zajmowały się następującymi tematami: Komisja Rewizyjna – analizą rozliczenia usług zleconych przez Urząd Miejski na rzecz
Zakładu Usług Komunalnych w latach
2014 i 2015; Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa – kontrolami Straży Miejskiej, umocnieniem brzegów rzeki Warty na
terenie gminy Mosina, informacją Burmistrza na temat budowy w regionie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego,
sprawą budowy magistrali wodnej: Krosno, Borkowice, Dymaczewo Stare; Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej – podsumowaniem działalności
Zielonego Rynku w 2015 r. i możliwością
jego rozwoju, promocją przedsiębiorczości oraz aktywizacją zawodową, promocją
turystyczną oraz gospodarczą; Komisja
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej –
działalnością świetlic opiekuńczo-wychowawczych; Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego – postępem nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanem prac nad
zachodnią obwodnicą miasta tzw. „czerwonką”; Komisja Budżetu i Finansów – rozpoznaniem obszarów pozyskiwania środków budżetowych w oparciu o zasoby, którymi dysponuje Gmina, wnioskami jednostek pomocniczych nieujętymi w
budżecie 2016, planami rozbudowy MTBS;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na
rozwój kultury, sportu i edukacji w 2015 r.,
wysokością płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatkami motywacyjnymi i funkcyjnymi dla nauczycieli
i dyrektorów szkół i przedszkoli, średnimi
wynagrodzeniami nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina; Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa –
oceną stanu bezpieczeństwa w roku 2015.
Na sesji 25 lutego, Rada Miejska w Mosinie podjęła 10 uchwał. Dotyczyły one
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marzec, 2016
ustalenia sieci publicznych przedszkoli,
szkół podstawowych oraz gimnazjów, a
także ustalenia granic ich obwodów -> s.8
„Zmiany oświatowe”, wyznaczenia OPS
jako jednostki organizacyjnej właściwej do
realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów dla terenów części Mosiny, Drużyny i Pecnej, z przeznaczeniem m.in. na parkingi buforowe przy stacjach kolejowych, a także 4 skargi na Burmistrza Gminy Mosina i 1 skargą na Radę
Miejską złożonych przez jednego mieszkańca. Radni wysłuchali także informacji
o realizacji zadań prowadzonych przez
Związek Międzygminny „Schronisko dla
zwierząt”, a także sprawozdania z rocznej
działalności Straży Miejskiej za rok 2015.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo, a
także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541.

terminarz posiedzeń Rady
od 14 do 30 marca
14 marca g. 17.30 – Komisja Rewizyjna:
Kontrola wydatków poniesionych przez
Gminę Mosina z tytułu dowozu uczniów
do szkół w latach 2013, 2014 i 2015.
15 marca g. 17.00 – Komisja Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa: Straż Pożarna w Mosinie (OSP i PSP)-analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście i
obiektach użyteczności publicznej; Sprawozdania z działalności ochotniczych
straży pożarnych; Opiniowanie projektów uchwał – posiedzenie wyjazdowe w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mosinie.
17 marca g. 17.30 – Komisja Ochrony
Środowiska i Rolnictwa: Zaproszenie przedstawicieli kół łowieckich mających swoje
obwody łowieckie na terenie gminy Mosina
w odniesieniu do szkód łowieckich, jakie wywołuje dzika zwierzyna na gruntach rolnych; Informacje od kół łowieckich, jakie ilości ptaków oraz zajęcy zostały wypuszczone na polach na terenie
gminy Mosina. Zaproszenie Dyrektora
WPN-u celem udzielenia informacji na temat szkód łowieckich, jakie są dokonywane przez zwierzęta przebywające w
lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zaproszenie przedstawiciela Stacji
Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.
21 marca g. 17.30 – Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu: Plan rozwoju turystyki, w

tym turystyka kulturalna. Posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół w Rogalinie.
22 marca g. 17. 30 – Komisja Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej: Zdrowe
odżywianie w stołówkach szkolnych,
przedszkolach, żłobkach i inne. Producenci zdrowej żywności z terenu gminy Mosina.
23 marca g. 17.30 – Komisja Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów
oraz Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej: Budżet obywatelski –
założenia; Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego;
30 marca g. 16.00 – Sesja Rady Miejskiej
(Mosiński Ośrodek Kultury).
Posiedzenia komisji stałych są otwarte
dla mieszkańców i każdy może w nich
uczestniczyć. Zwykle odbywają się w
budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie
www.mosina.pl w zakładce Komunikaty. Można je również uzyskać w Biurze
Rady, tel. 61 8 109 541.

Z Iłówca chcą do Pecnej
Gościem Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu była Lidia Szyrej, dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w
Pecnej, która przedstawiła radnym problem
dotyczący uczniów mieszkających w
Iłówcu, czyli w gminie Brodnica. Obwodowo uczniowie ci podlegają Gimnazjum
w Manieczkach. Terytorialnie jednak mają
o wiele bliżej do Gimnazjum w Pecnej. Z
informacji uzyskanych od rodziców i
uczniów wynika, że większość z tych osób
chciałaby uczyć się w Gimnazjum w Pecnej. Na to potrzebna jest jednak zgoda naszego Burmistrza.
Roman Kolankiewicz,
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: Komisja
zawnioskowała, aby na
rok szkolny 2016/2017
Burmistrz Gminy Mosina
wyraził zgodę na przyjęcie dzieci z miejscowości Iłówiec do Gimnazjum w Pecnej, ponieważ tradycyjnie właśnie tam mieszkańcy
Iłówca zapisują swoje dzieci.
W nadchodzącym roku szkolnym sytuacja
demograficzna tamtego obwodu grozi tym,
że przejściowo, przez jeden rok, zamiast tradycyjnie dwóch oddziałów, dyrektor będzie
zmuszony utworzyć jeden oddział, a wtedy
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nie starczyłoby miejsca dla dzieci z Iłówca.
Decyzja Burmistrza może spowodować, że
szkoła będzie pracować w sposób niezakłócony.

Markety doprecyzowane
Na lutowym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, radni jeszcze raz wrócili do sprawy wielkopowierzchniowych sklepów.
Przypomnijmy, że na jednym ze swoich
styczniowych posiedzeń ta komisja wyraziła negatywną opinię w stosunku do nowopowstających obiektów handlowych
powyżej 300 m2. Teraz, przyjęła w tej
sprawie kolejny wniosek, podtrzymując
swoją negatywną opinię w stosunku do takich wielkopowierzchniowych obiektów z
ich doprecyzowaniem.
Tomasz Łukowiak,
przewodniczący Komisji Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:
Wobec zapytań i wniosków co do opinii Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego z dnia 20 stycznia w sprawie marketów, Komisja na posiedzeniu w dniu 17 lutego doprecyzowała swoje stanowisko. Opinia negatywna dotyczy nowo powstających
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2, z wyłączeniem obiektów, które wynikają ze sporządzonej dla potrzeb wydania warunków zabudowy analizy sposobu zagospodarowania terenu, albo z
obowiązującego planu miejscowego, albo z
wydanych warunków zabudowy. Opinia komisji ma na celu zachowanie równowagi pomiędzy marketami a rodzimymi handlowcami, czy producentami prowadzącymi
działalność na terenie Mosiny.

Pudełko życia
Jeszcze w styczniu na wspólnym posiedzeniu Komisji Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej oraz Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pojawił się pomysł zainicjowania w naszej
gminie akcji pod nazwą „Pudełko życia”.
Akcję taką, także w formie „Koperty życia”
prowadzą już inne gminy, między innymi
Miasto Poznań.
„Pudełko życia”, to akcja skierowana do
osób starszych i chorych, mieszkających samotnie. Polega na umieszczeniu formularza
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z danymi o stanie zdrowia takiej osoby w
specjalnym pudełku przechowywanym w
lodówce. Jak poinformował Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej pilotujący akcje, takie pudełka dla wskazanej grupy
mieszkańców Gminy Mosina są już gotowe.
Dominik Michalak,
przewodniczący Komisji
Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej:
Tendencją ogólnopolską jest starzenie się
społeczeństwa. Z roku na
rok przybywa osób starszych i schorowanych.
Obecnie w naszej Gminie mieszka ponad 10
tys. osób w wieku 50 lat i więcej. Stanowi to
1/3 populacji Gminy. Najważniejszym celem
naszej inicjatywy jest ułatwienie niesienia pomocy dla osób samotnych - starszych i schorowanych, poprzez umożliwienie ratownikom
medycznym uzyskania podstawowych informacji na temat stanu zdrowia oraz przyjmowanych leków, gdy takiej osobie udzielana jest pomoc w domu. W takiej sytuacji,
uzyskanie przez ratowników szybkiej informacji może wpłynąć na sprawnie przeprowadzoną akcję ratunkową. W wielu polskich
miastach taka akcja się sprawdziła, więc myślę, że mosińska społeczność też na tym skorzysta. Prace komisji zdrowia oraz promocji
nad tą inicjatywą wsparło wiele mosińskich stowarzyszeń, a co najważniejsze Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w
Poznaniu, której przedstawiciel był gościem
na naszym posiedzeniu. Dzięki ofiarności jednego z przedsiębiorców, dysponujemy na tę
chwilę około tysiącem sztuk „Pudełka Życia”.
Bezpłatną dystrybucję i akcję promocyjną tej
inicjatywy rozpoczniemy od kwietnia.
O szczegółach i miejscu dystrybucji poinformujemy w następnym numerze „Informatora Mosińskiego”, a także na
www.mosina.pl

Kapituła czeka na wnioski
Jeszcze do końca marca, w Biurze Rady
Miejskiej można złożyć wniosek z kandydaturą do odznaczenia Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej. Medal ustanowiony został w roku 1998 i jest najwyższym,
lokalnym wyróżnieniem, które co roku,
Rada Miejska w Mosinie przyznaje
zasłużonym mieszkańcom za umiłowanie,
utożsamianie i rozsławianie mosińskiej
ziemi. Kandydatów do wyróżnienia mają

prawo zgłaszać mieszkańcy Gminy Mosina, organizacje, instytucje i stowarzyszenia.
Wnioski wraz z uzasadnieniem w zamkniętych kopertach z dopiskiem „MEDAL”, należy składać w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie, pokój 21 Urzędu Miejskiego w Mosinie, do końca marca br.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie
będą uwzględniane w tym roku kalendarzowym, lecz w następnym.
Zachęcamy, bo rozejrzeć się wokół siebie
i sięgnąć nawet w głąb historii. Obok nas
żyli być może lub żyją ludzie, którzy
działali i działają dla wspólnego dobra, zarówno materialnego, jak i kulturalnego, ludzie, którzy zrobili coś ważnego dla mosińskiej gminy. Warto dostrzec i docenić ich
wysiłek, by wyrazić im chociaż w taki sposób – najwyższym, lokalnym wyróżnieniem
– społeczną wdzięczność.
Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej, który dostępny jest w Biurze
Rady, tel. 730 060 661, a także w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy>Prawo->Uchwały Rady->Kadencja 20142018->XXIV Sesja-> Uchwała Nr
XXIV/174/15. 
Opracowała: Joanna Nowaczyk

Sportowiec Roku
Antoni Nieckarz,
zawodnik
UKS
Muszkieter Mosina, został laureatem plebiscytu na
„Sportowca Roku
2015 Naszej Okolicy” . W plebiscycie
rywalizowało 18
nominowanych zawodników, sportowców z Mosiny i
Puszczykowa, na których głosowali
czytelnicy „Naszej okolicy.pl”. Najwięcej głosów otrzymał zawodnik Muszkietera Antoni Nieckarz, podopieczny
trenera Jarosława Roszaka. Pod koniec
ubiegłego roku Antoni został Mistrzem Wielkopolski Szkół Podstawowych. W 2015 r. stanął jako jedyny z
Polaków na podium z rywalami z Niemiec w silnie obsadzonym Turnieju
Szpadowym w Drzonkowie k. Zielonej
Góry.
Dla sportowca Roku gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Źródło:www.naszaokolica.nazwa.pl
JN
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Na ostatniej XIV Sesji Rady Powiatu, 24 lutego br.,
kilka razy były poruszane sprawy dotyczące Mosiny. Sesja składała się z dwóch części: pierwsza dotyczyła omówienia stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, a druga była procedowaniem nad
uchwałami przygotowanymi przez Zarząd Powiatu. Co w tym o Mosinie?
1.Komendant Miejski Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster omówił stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego w powiecie poznańskim w
roku 2015. Na zakończenie swojego ciekawego sprawozdania, przedstawił wyniki konkursu na najlepszy komisariat policji w roku 2015. 14 komisariatów było ocenianych na podstawie 23 zagadnień problemowych. Zwyciężył Komisariat w Mosinie, wyprzedzając komisariaty w Kostrzynie
Wlkp. i Luboniu. O zaciętości rywalizacji świadczy
fakt, że różnica pomiędzy Mosiną a Kostrzynem wynosiła tylko
2 punkty. Nagrodę w kwocie 30 000 zł dla mosińskiego komisariatu odebrał z rąk insp. Romana Kustera i Starosty Jana Grabkowskiego Komendant Komisariatu w Mosinie aspirant sztabowy Artur Radzik.
2. W tym dniu rano, w UM w Mosinie w obecności Prezesa OSP
w Pecnej p. Zdzisława Gierka, zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Komendą Miejską PSP w Poznaniu reprezentowaną przez
st. bryg. dr inż. Witolda Rewersa a Burmistrzem Gminy Mosina
Jerzym Rysiem o zamiarze włączenia OSP w Pecnej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W swoim późniejszym wystąpieniu na sesji Rady Powiatu na temat „Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu poznańskiego za rok 2015”
W. Rewers stwierdził również, że do tego systemu mogą wejść tylko najlepiej wyposażone i wyszkolone jednostki OSP. Tym samym

UWAGA – KOMUNIKAT!
W związku z wycofaniem zgody Rodziny doktora
Kazimierza Maciejewskiego (pismo z dnia 16.02.2016
do Burmistrza Gminy Mosina), na realizację naszego projektu polegającego na ufundowaniu nagrobka
temu cenionemu i zasłużonemu dla naszego
społeczeństwa lekarzowi, zmuszeni jesteśmy do zamknięcia akcji, a co za tym idzie i konta bankowego otwartego na ten cel. Apelujemy zatem do potencjalnych darczyńców o zaprzestanie wpłat na to
konto. Jednocześnie w imieniu Żony i Syna doktora Maciejewskiego przekazujemy podziękowanie za
dotychczasową hojność.
Ze swej strony zapewniamy, że wycofanie udzielonej nam wcześniej zgody, w żaden sposób nie wynika z naszej relacji z Rodziną Państwa Maciejewskich.
W związku z zaistniałą sytuacją, czynimy starania
w celu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli jednak ktokolwiek z darczyńców zechce wycofać przekazane środki, prosimy o przesłanie oświadczenia woli, z kopią dowodu wpłaty i podanie
formy zwrotu.

Fot. Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Artur Radzik odbiera nagrodę z rąk Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

było to duże wyróżnienie i zarazem wysoka ocena dotychczasowej pracy OSP w Pecnej.
3. W dalszej części Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej w m. Mosina. Ww. zadanie dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej
i Krasickiego. Powierzenie zadania następuje na
okres do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

Jacek Szeszuła
Radny Rady Powiatu Poznańskiego

TURNUS 14-DNIOWY: 27 CZERWCA – 10 LIPCA
Organizatorzy zapewniają:
l obóz z tradycjami, dla dzieci niezrzeszonych w ZHP,
l 14 dni nad polskim morzem,
l ciekawe zajęcia z wykwalifikowaną kadrą,
l wspaniałe wspomnienia i grono nowych znajomych.
Koszt 790 zł. Szczegóły na stronie kręgu: www.twaelita.org

Wanda Bech
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mosińskiej

Nasz adres:
ul. Niezłomnych 2, 62-050 Mosina

1

Zgłoszenia przyjmują:
hm Danuta Białas 691 742 102 – komendantka obozu
hm Marianna Janik 509 284 671 – z-ca komendantki
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OŚWIATA W SKRÓCIE
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej SOSW
im. Janusza Korczaka w Mosinie od kilku lat uczestniczą w ogólnopolskim programie „Owoce i
warzywa w szkole”. W ramach programu dzieci
otrzymują owoce i warzywa oraz biorą udział w
różnych działaniach edukacyjnych, mających na
celu propagowanie zdrowego odżywiania. Warsztaty
dietetyczne, które odbyły się 25 lutego na terenie
ośrodka, przeprowadziły je studentki IV roku kierunku Dietetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu w ramach praktyk w Fundacji Dietoterapii i Promocji Zdrowia „Kierunek Zdrowie”. Dzieci
dowiedziały się na czym polega praca dietetyka,
uczestniczyły w zabawach ruchowych, wykonywały
zadania edukacyjne w ramach których przygotowały sałatkę i szaszłyki owocowe. Spotkanie
przygotowały nauczycielki : S. Stangryczak, A.
Górna, M. Ludwiniak-Burek, J. Roszak i A.
Pniewska.
20 lutego w Kościanie odbyła się V Edycja Gry
Miejskiej „Kryptonim wolność”. Brało w niej udział
około 400 osób, m.in. uczniowie Gimnazjum im.
Powstańców Wlkp. w Pecnej pod opieką nauczycieli: Magdaleny Grosy, Renaty Pawlik i Michała
Smolarczyka. Do wypełnienia było kilkanaście misji
zlokalizowanych w różnych punktach miasta: szkolenie z musztry, łapanie dezertera, kierowanie
ogniem artylerii, przeprawa przez pole minowe na
kanale Obry, przewożenie drezyną amunicji, nauka
powożenia. Scenariusz gry miejskiej „Kryptonim
Wolność” nawiązuje do Powstania Wielkopolskiego
i wydarzeń z grudnia 1918 roku, kiedy to kościańscy skauci rozbroili liczący tysiąc żołnierzy garnizon
pruski i bez jednego wystrzału wyzwolili miasto.
W zespole Szkół w Daszewicach zakończył się I
etap projektu „Polibuda w Daszewicach”, który
szkoła organizuje wspólnie z Fundacją Rozwoju
Edukacji Małego Inżyniera. Na zajęciach uczniowie
szkoły podstawowej wykonali różnorodne eksperymenty badając prawa otaczającego ich świata, m.in.
ciśnienie atmosferyczne za pomocą kartki, wody i
kubeczka, zwiększyli swoje pole widzenia budując
własny peryskop, uczyli się obsługiwać narzędzia,
odkrywali prawa fizyki budując katapultę, poznawali podstawy elektroniki tworząc łodzie i rozwijali
myślenie przestrzenne konstruując labirynt. Tworzyli ciekawe aplikacje z grafiką, dźwiękiem,
możliwością interakcji – gry, quizy, labirynty itp.
Efektami swojej pracy dzielili się z innym za pośrednictwem internetu. W drugim semestrze
rozpoczynają się zajęcia dla uczniów Gimnazjum w
Daszewicach.
24 lutego, SP nr 1 w Mosinie gościła znanego i
lubianego autora książek oraz słuchowisk dla dzieci
i młodzieży – Marcina Pałasza, na zaproszenie biblioteki szkolnej. Uczniowie dowiedzieli się m.in.
skąd autor czerpie pomysły do książek, kim tak
naprawdę jest Elf oraz jak próbował napisać prawdziwy horror i co z tego wynikło. Autor przytaczał
zabawne anegdoty ze swojego życia, stąd też co
chwilę wybuchały salwy śmiechu. Uczestnicy spotkania zadawali mu wiele pytań, na które
wyczerpująco odpowiadał. Na zakończenie spotkania nasz gość składał autografy w swoich książkach,
po które ustawiła się długa kolejka. 

OŚWIATA

WRÓŻKI SĄ NA ŚWIECIE
Wróżki naprawdę istnieją! Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Pecnej, gdy w styczniu odwiedziła ich znana autorka baśni dla
dzieci Wioletta Piasecka, która na spotkanie przybyła jako wróżka.
Wioletta Piasecka jest autorką wielu baśni i bajek dla dzieci, biografii Hansa Christiana Andersena, czterech sztuk teatralnych i wielu słuchowisk radiowych. Jest też autorką kilkunastu zbiorów baśni, m.in. Zaczarowanych
bąbelków i Bajek na dobranoc. Uczniowie zaskoczyli swojego gościa specjalnie przygotowaną niespodzianką: wystąpili w Jasełkach wg. scenariusza
pisarki. Spektakl przygotowało szkolne koło teatralne prowadzone przez nauczycielki Monikę Andrzejewską-Walkowiak i Dorotę Paluszkiewicz. Wioletta
Piasecka opowiedziała z kolei o swoich książkach i o pracy pisarza, czytała
fragmenty najnowszych swoich utworów, np. Zagadki piłkarskie, Krówka
modnisia. Wiedzą na temat piłki nożnej zaimponowała szczególnie
chłopcom. Dzieci zadawały pisarce pytania, a po jej autograf ustawiła się
długa kolejka… 
Oprac. JN

Pożółkłe fotografie
16 lutego w Gimnazjum w Pecnej miała
miejsce niecodzienna uroczystość. „Pożółkłe
fotografie”, to dzień poświęcony patronowi tej
szkoły – Powstańcom Wielkopolskim. – Wybór Powstańców Wielkopolskich na Patrona naszego gimnazjum to świadectwo szacunku,
podziwu wobec tego niezwykłego zrywu, jakim
było Powstanie Wielkopolskie – wyjaśnia Lidia
Szyrej, dyrektor placówki. – Dziś po tylu latach
od tych wydarzeń wiedza o tym niezwykłym
czynie jest przekazywana młodzieży, a postawa
Powstańców stała się dla nich wzorem.
Dzień 16 lutego, uznawany jest za dzień zwycięstwa powstania wielkopolskiego. Tego dnia 1919 r. w Trewirze podpisany został układ przedłużający
rozejm między państwami Ententy a Niemcami, który objął również front
wielkopolski. Jednocześnie Armia Wielkopolska została uznana za wojsko
sprzymierzone. Właśnie 16 lutego Gimnazjum w Pecnej obchodziło uroczyście
swoje święto, na które przybyło wielu gości, także mieszkańcy Pecnej i okolicznych wsi. – Po zwiedzeniu szkoły wszyscy udali się oglądać wystawę „Mosina w starej fotografii”. Kuratorem wystawy był mgr Mieczysław Janik. Nasi
goście zapalili światełko pamięci w Kąciku Patrona Szkoły. Ten szczególny dzień
był dniem świątecznej powagi i dumy, że znów mogliśmy złożyć hołd bohaterskim Powstańcom – relacjonuje dalej Lidia Szyrej. – Serdecznie dziękuję naszej wspanialej młodzieży za uświetnienie tej środowiskowej imprezy, pani Magdalenie Grosy za jej przygotowanie, pani Ewie Buksalewicz-Moskal za oprawę muzyczną, panu Przemysławowi Biernatowi z kółkiem kulinarnym za przygotowanie strony gastronomicznej, rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkoły. Szczególne podziękowania dla pani Danuty Helak
za namalowanie pięknego portretu. Wspaniała atmosfera sprawiła, że wszyscy świętowaliśmy do późnego wieczora.
Do zobaczenia w przyszłym roku. 
JN
Fot. Jakub Szeszuła
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Strażnicy interweniowali
1-25 lutego
Przeprowadzono 58 interwencji
porządkowych, 18 interwencji drogowych. Ukarano 14 osób mandatami
karnymi na kwotę 1 300 złotych. Z
Policją Komisariatu w Mosinie Straż
Miejska prowadziła 2 wspólne patrole.

Odłowiono 7 bezpańskich psów,
które zostały umieszczone w mosińskim
przytulisku.
Wcześniej
odłowione zwierzęta trzykrotnie
wywieziono do schroniska dla
zwierząt w Skałowie. W stosunku do
właścicieli odłowionych zwierząt, za
brak nadzoru nad „pupilami”
wszczęto postępowania wyjaśniające.

Dokonano 179 kontroli obiektów
użyteczności publicznej, 138 kontroli
sklepów i targowiska miejskiego, 311
kontroli posesji. Kontrole posesji dotyczyły oznakowania, podpisanych
umów na wywóz nieczystości stałych i
płynnych, posiadania rachunków od
koncesjonowanych wywozicieli oraz
ilości posiadanych psów na posesji.
Strażnicy dzielnicowi zapoznawali się
z problemami mieszkańców podległych im miejscowości.

Straż Miejska prowadzi działania
oraz walczy z nielegalnymi wysypiskami
śmieci.
Oprócz
form
restrykcyjnych nadzorowano 11 razy i
dopilnowywano w sprzątaniu terenów
należących do Gminy, w wyniku czego
w lutym ukarani przez Sąd Rejonowy
wykonywaniem
prac
społecznie
użytecznych przepracowali 40 godz.,
likwidowali nielegalne wysypiska
śmieci, zrywali nielegalnie rozwieszane
na słupach oświetleniowych ogłoszenia, zbierali śmieci – 30 worków.

Za pomocą monitoringu miejskiego,
prowadzono nadzór dotyczący zachowania i przemieszczania się osób i
pojazdów po terenach objętych systemem kamer. Wszelkie zauważone
nieprawidłowości przekazywane były
do patroli Straży Miejskiej i Policji.
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Interwencje Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 9
w Mosinie oraz gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w rejonie działania – luty 2016.
• Miejscowe zagrożenia: 28 wyjazdów,
• Pożary: 10 wyjazdów,
• Alarmy fałszywe: 6 wyjazdów.
Pomimo najkrótszego miesiąca w roku i występowania
wiosennych
temperatur
nieadekwatnych do lutego, strażacy brali udział
w kolejnych działaniach związanych z
zagrożeniami pożarowymi. W wielu przypadkach skończyło się na strachu i szczęściu, a
mieszkańców w uniknięciu tragedii. Jedno z
takich zdarzeń miało miejsce w Drużynie, gdzie
z początkiem lutego ok. godz. 23 strażacy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zostali zadysponowani do budynku mieszkalnego. Po
dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono obecność tlenku węgla w pomieszczeniach,
czego powodem były niedrożne przewody wentylacyjne. Na szczęście rodzice wraz z
dwójką dzieci po przewietrzeniu domu, wygaszeniu paleniska, dokładnym sprawdzeniu urządzeniami pomiarowymi pomieszczeń i przebadaniu przez Zespół Ratownictwa
Medycznego mogli wrócić do własnego domu i cieszyć się życiem kolejnego ranka.
Warto przypomnieć w tym miejscu kilka przepisów, które nakładają na właścicieli obiektów budowlanych pewne obowiązki:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414)
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Art. 70 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są
obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego
obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,
które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719)
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w
okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na
3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z
przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika
z warunków użytkowych.

W dniu 6 lutego po godz. 23.00, na przejeździe kolejowym w Krośnie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i pociągu relacji Szczecin-Przemyśl.
W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów Straży Pożarnej,
samochód osobowy marki Opel znajdował się na dachu. Cudem było to, iż w zdarzeniu
żadna z czterech osób podróżujące autem osobowym nie ucierpiała i wszyscy opuścili
pojazd o własnych siłach.
W dniu 20 lutego zastępy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej zostały zadysponowane do pomocy Policji na teren Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości
Radzewice, w celu transportu zwłok niezidentyfikowanego mężczyzny. Według informacji techników Policji denat nie żył już od kilku tygodni natomiast działania Straży
Pożarnej były utrudnione ze względu na warunki pogodowe, jakie panowały w tym dniu
oraz dostęp do zlokalizowanego ciała. Sprawę wyjaśnia Policja. 

BEZPIECZEŃSTWO

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Gminne Organizacje Pozarządowe

Cykliczne obowiązki
organizacji pozarządowych

MOSIŃSKIe
tOWARZYStWO GItAROWe
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe formalnie zostało utworzone w roku 2008, jednak duża część
jego późniejszych statutowych członków działa
czynnie w dziedzinie propagowania muzycznych
form artystycznych od roku 2006. Towarzystwo
tworzyli głównie młodzi pasjonaci gitarowych
dźwięków, w tym wielu czynnych gitarzystów. Jednak MTG korzysta również z wiedzy i
doświadczenia wszystkich chętnych, których łączą
muzyczne pasje.
Towarzystwo korzysta stale z partnerskiej współpracy w Mosińskim
Ośrodkiem Kultury, przygotowując każdego roku kilka ważnych form
muzycznych, w tym Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą i Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych. Renoma obu wydarzeń wykracza
zdecydowanie poza Wielkopolskę, co w rezultacie pozwoliło czynnie gościć w Mosinie wszystkich najważniejszych i najlepszych polskich /i nie
tylko/ gitarzystów. Głównym celem organizowanych imprez jest propagowanie niekomercyjnej muzyki oraz umożliwianie mieszkańcom Gminy
Mosina uczestnictwa w imprezach muzycznych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Jednak zdecydowanie najważniejszym elementem
działań jest stawianie na edukację muzyczną, szczególnie dzieci i młodzieży. W ciągu lat działalności zorganizowano bardzo wiele nowatorskich
form warsztatowych, lekcji mistrzowskich i działań propagujących.
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe, oprócz swoich stałych członków,
posiada też liczne grono sympatyków, którzy często bardzo czynnie
uczestniczą w realizacji Dni Artystycznych z Gitarą. Rok organizacji X
Jubileuszowych Dni Artystycznych z Gitarą jest świetną okazją do podjęcia kolejnych decyzji i deklaracji. Serdecznie zapraszamy do współpracy i
radości z realizacji muzycznych pasji. 
Prezes MTG: Bartosz Stachowiak
Mosińskie Towarzystwo Gitarowe
Mosina, ul. Dworcowa 4
www.gitaramosina.pl
tel. 509 082 824
Fot. Dariusz Madej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Organizacja pozarządowa sporządza coroczne sprawozdanie finansowe (bilans, informacja dodatkowa,
rachunek wyników, informacja dodatkowa) do końca 3. miesiąca po końcu roku obrotowego.
2. Sprawozdanie finansowe jest podpisane przez
wszystkich członków zarządu i osobę odpowiedzialną
za sporządzenie.
3. Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone przez
właściwy, określony w statucie, organ – do końca 6. miesiąca po końcu roku obrotowego.
4. Organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania
finansowego w urzędzie skarbowym w ciągu 10 dni od
daty zatwierdzenia.
5. Fundacja sporządza sprawozdanie z działalności fundacji zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.
6. Organizacja pozarządowa, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca roku następującego po roku obrotowym
(tj. zazwyczaj do 31 marca) sporządza i wysyła do urzędu skarbowego rozliczenie podatkowe na formularzu
CIT8 wraz z załącznikami (jeśli jej dotyczą) CIT8/O oraz
CIT D. Obowiązek ten dotyczy także tych organizacji,
które w danym roku nie osiągnęły żadnych przychodów – składają one wtedy tzw. deklarację zerową.
7. Deklaracja podatkowa jest podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentowania organizacji (zgodnie
ze statutem – zazwyczaj są to członkowie zarządu) oraz
przez osobę odpowiedzialną za obliczenie podatku.
8. Jeśli organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności
gotówką (czyli prowadzi kasę), to na koniec roku
sporządza protokół z kontroli kasy. Przeliczona gotówka
pozostała w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym.
9. Jeśli organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności
gotówką (czyli prowadzi kasę), to na koniec roku przeprowadza weryfikację sald z zapisami w księgach. Stan
kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie.
10. Jeśli organizacja ma rachunek (konto) w banku, to
na koniec roku przeprowadza weryfikację sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach. Stan konta bankowego na koniec roku powinien zgadzać się z
dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku.
11. Jeśli organizacja ma przepływy finansowe (wydatki,
wpływy), to na koniec roku przeprowadza weryfikację sald należności i zobowiązań i w przypadku
stwierdzenia rozbieżności wysyła potwierdzenie sald
należności do podmiotów, które są winne wobec organizacji albo uiszcza zaległe zobowiązania.
12. Jeśli organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności gotówką (czyli prowadzi kasę), ma konto (rachunek)
w banku, to co najmniej co roku przeprowadza inwentaryzację środków pieniężnych (gotówki, środków
na koncie bankowym).
13. Jeśli organizacja posiada wyposażenie, to co najmniej raz na dwa lata, przeprowadza inwentaryzację
(spis z natury).
14. Jeśli organizacja posiada majątek trwały, to co najmniej raz na cztery lata, przeprowadza inwentaryzację (spis z natury).
Więcej informacji na www.poradnik.ngo.pl 
Oprac. Monika Kujawska
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Kwiecień z gitarą

X Jubileuszowe Dni Artystyczne z Gitarą odbędą się w dniach 8 do
17 kwietnia, tradycyjnie pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Burmistrza
Gminy Mosina Jerzego Rysia.
Organizatorzy – Mosiński Ośrodek Kultury i Mosińskie Towarzystwo Gitarowe – zapraszają m.in. na cykl warsztatów, prezentacji i wystaw, koncerty z udziałem najbardziej wartościowych muzyków, reprezentujących różne trendy w polskiej i światowej kulturze muzycznej. W ramach imprezy, w sobotę 9 kwietnia, osiem zespołów muzycznych wyłonionych w drodze eliminacji stanie do rywalizacji w VII Wielkopolskim Przeglądzie
Kapel Gitarowych. Podsumowaniem dziesięciu edycji imprezy
będzie Galowy Koncert Jubileuszowy w niedzielę 17 kwietnia,
podczas którego dla mosińskiej publiczności wystąpią wspólnie gwiazdy poprzednich edycji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Poznańskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i
Gminy Mosina. Patroni medialni imprezy to: Radio Merkury, TVP3
Poznań, Magazyn Gitarzysta, Radio Afera, Informator Mosiński,
ZAW STOART, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, Nasza Okolica oraz Wizjer Turystyczny, portale All in Poznań i Somusic. 
JN
Fot. Dariusz Madej

Smacznie w Mieczewie

W programie koncerty:
• 8 kwietnia, piątek, godz. 19.30 – Natalia Przybysz z zespołem
• 9 kwietnia, sobota, godz. 19.30 – BOKKA
• 15 kwietnia, piątek, godz. 19.00 – FISMOLL
• 16 kwietnia, sobota, godz. 18.00 – Carlos Ramirez i goście
• 17 kwietnia 2016 r., godz. 18.00 – Galowy Koncert Jubileuszowy Dni Artystycznych z Gitarą. Wystąpią m.in.: Ania Wyszkoni, Marek Piekarczyk, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański,
Jacek Jaguś, Bartosz Łęczycki, Tomasz Grabowy, Grzegorz
Grzyb, Remigiusz Szuman, Carlos Ramirez i inni.
Bilety na koncerty do nabycia w biurze MOK, ul. Dworcowa
4 oraz na portalu internetowym bilety24.pl

W lutym, w Mieczewie odbył się po raz czwarty Konkurs Ciast
i Nalewek. Udział w rywalizacji wzięło 11 wystawców, którzy
zaprezentowali 15 różnych nalewek oraz 8 zawodników konkurujących o tytuł najlepszego wypieku. Wśród nich znalazły
się ciasteczka bezowe, faworki, sernik, torcik czekoladowy, tarty, ciasto marchewkowe i babka piaskowa. W konkursie nalewek zwyciężyli:
Ryszard Czarnecki za nalewkę „Malina jesienna” – I miejsce,
Stanisław Kolankiewicz za nalewkę „Wiśnia polska”
– II miejsce,
Joanna Koczur za nalewkę „Jeżyno-malina polska”
– III miejsce.
Najlepsze ciasta wypiekli: Bogusia Markiewicz, „Ciasto marchewkowe z orzechami” – I miejsce, Iwona Sławińska, „Torcik
Sachera” – II miejsce i Katarzyna Szczur, Tartę z musem czekoladowym z truskawkami” – III miejsce.
Organizatorem tej ciekawej imprezy promującej lokalne produkty jest Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa, a pomysłodawcą i koordynatorem Lidia Czarnecka. 
Źródło: www.mieczewo.com
Fot. Lidia Czarnecka
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W Mosinie zatańczą
po raz trzynasty

Pierwsza edycja tego turnieju odbyła się
w marcu 2004 r. Wzięło w niej udział ok.
100 tancerzy. W roku ubiegłym ich liczba wzrosła do ponad 800, a mosiński turniej wpisany jest już na stałe w ogólnopolski kalendarz imprez tanecznych. Zawodników oceniają uznani jurorzy, tacy
jak Filip Czeszyk (twórca wielu choreografii do tanecznych programów telewizyjnych m.in. You Can Dance), Paulina
Trzewikowska-Knieć (choreolog), czy
Abby Aouragh (choreograf i tancerz z Frag-

16 kwietnia po raz trzynasty Mosina będzie gościć tancerzy
z całej Polski. XIII Otwarty Turniej Wiosny Formacji
Tanecznych i Solistów odbędzie się w hali sportowej OSiR
w Mosinie. Początek imprezy przewidziany jest o godz. 10:00.

ma, DJ Bobo, Jeanette Biedermann).
W tym roku tancerze będą rywalizowali
w trzech kategoriach: taneczne formy
kultury ulicznej, formy klasyczne i inne
formy taneczne oraz trzech kategoriach
wiekowych: tancerze urodzeniu w roku
2005 i młodsi, tancerze urodzeni w latach
2001-2004 oraz tancerze urodzeni w
roku 2000 i starsi . Tegoroczną edycję poprowadzi Witek „VitoWS” Ostynowicz.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia. Szczegółowe informacje można uzys-

Orkiestra zagrała w Novej
21 lutego w Auli Novej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, odbył się koncert pod patronatem Katedry Chóralistyki, zespołów prowadzonych przez absolwentów Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Obok Zespołu Dziewczęcego TUTTI
SANTI z Kórnika pod dyr. Jadwigi Niemier
oraz Chóru ROTONDO z Poznania pod
kierownictwem Natalii Sobkowiak, wystąpiła Orkiestra Dęta z Mosiny, którą od

KULTURA/SPORT

2009 r. prowadzi Maciej Kubacki.
Wykonawców wytypowała kierownik
Katedry Chóralistyki prof. Magdalena
Wdowicka-Mackiewicz, biorąc pod uwagę poziom zespołów i ich muzyczne dokonania (udział w konkursach, koncerty,
imprezy na terenie województwa i kraju,
przygotowana dyskografia). – O ile chóry
reprezentowały gatunki motetowe (religijne)
i musicalowe, o tyle mosińska orkiestra
skupiła się przede wszystkim na muzyce roz-

kać na stronie internetowej www.osirmosina.pl oraz pod numerem telefonu
618132903.
Organizatorami turnieju tańca są: Gmina Mosina, UKS Mosińska Jedynka, Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum
nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Oprac. JN
Fot. Dariusz Madej

rywkowej i filmowej – relacjonuje Maciej
Kubacki, kapelmistrz mosińskiej orkiestry.
W jej wykonaniu publiczność usłyszała
m.in. suitę z filmu Piraci z Karaibów,
wiązankę The Beatles, czy Pod sztandarem
pokoju – marsz koncertowy. Orkiestra
przygotowała program w nowych pomysłach aranżacyjnych, stąd nawet mosińscy i puszczykowscy słuchacze, mieli
okazję usłyszeć go w nowych szatach dźwiękowych. – Po nagraniu przez orkiestrę
płyty CD „Od Z do A i... wszystko gra” w
ubiegłym roku, przygotowujemy na bieżąco
nowy program, by nasi wierni słuchacze nie
czuli się zawiedzeni, że „odgrzewamy stare
kotlety” – mówi M. Kubacki. – Mamy w zanadrzu kilkanaście nowych utworów, które
zaprezentujemy podczas koncertów. Miejmy
nadzieję, że nasza pasja przy wsparciu
Gminy pozwolą nam dostarczać Państwu
muzycznych wzruszeń. W końcu w tym roku
kończymy „dopiero” 70 lat... 
Oprac. JN
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W półmroku przy latarce

KATARZYNA BERENIKA
MISZCZUK ,,DRUGA SZANSA'”
Nie jest to pierwsza książka tej autorki.
Swoją twórczość rozpoczęła już w wieku piętnastu lat. Zadebiutowała powieścią ,,Wilk” i jego kontynuacją ,,Wilczyca'”. Książka ,,Druga szansa” różni się
jednak tematyką od wyżej wymienionych. Pewnego dnia dwudziestodwuletnia dziewczyna budzi się w tajemniczym
szpitalu o nazwie Druga Szansa. Nie zna
tego miejsca. Nie poznaje swojego odbicia w lustrze. Nie pamięta, kim jest i jak się tam znalazła. Czy pobyt w tym ośrodku, w
którym zaczynają się dziać dziwne rzeczy pozwoli jej odnaleźć
prawdę o sobie?
,,Druga szansa” zachwyca pod każdym względem, zaczynając od
okładki, świetnej historii bohaterów i cudownych ilustracji wewnątrz książki. Jest to książka wciągająca i wywołująca wiele emocji. Nie sposób się od niej oderwać nie tylko fanom tej autorki.
Polecam gorąco każdemu. Zachęcam również do przeczytania trylogii ,,Ja diablica'”, ,,Ja anielica” i ,,Ja potępiona”.
Bernadeta Alankiewicz

„MAŁA KSIĘGA PATRIOTY”
BÓG, HONOR, OJCZYZNA
Pragnę podzielić się informacją o fantastycznej pozycji zakupionej ostatnio.
Choć można ją wypożyczyć w oddziale
dla dzieci, przeznaczona jest ona dla szerokiego grona czytelników:
„Mała Księga Patrioty - Bóg, Honor, Ojczyzna” pod redakcją duetu: Patrycji
Szulc i Ireneusza Korpysia. Myślę, że warto spędzić trochę czasu z antologią najpiękniejszych i najbardziej popularnych pieśni patriotycznych i nie
tylko. Znajdziecie tam, drodzy Czytelnicy, piosenki chętnie śpiewane przez rodziców i dziadków. Do każdego tekstu dołączone są
linie melodyczne wraz z chwytami gitarowymi, co jest ogromną
zaletą tej pozycji. Pragnę dodać, że nie jest to typowy śpiewnik,
bo w książce znajdziemy opisy wyjaśniające genezę powstania
utworu. I to jeszcze nie koniec… Przewracając strony książki w poszukiwaniu kolejnych tekstów, natkniemy się na piękne ilustracje, obrazy i zdjęcia nawiązujące do najważniejszych i najbardziej
wzruszających momentów z historii Polski, zarówno znanych, jak
i faktów nieznanych powszechnie. Popołudnie spędzone rodzinnie z książką promującą polską kulturę, zachęcającą do wspólnego śpiewania i zgłębiania historii Polski, czego chcieć więcej… myślę, że będzie niezapomniane. Ja już planuję spotkanie wielopokoleniowe mojej rodziny i skorzystanie z wszystkich możliwości, które daje nam ta książka. Zachęcam serdecznie.

W oddziale dziecięcym Mosińskiej Biblioteki Publicznej zakończył się w lutym ciekawy cykl spotkań z
książką, a to dlatego, że na dworze robi się coraz jaśniej.
Spotkania wśród książek i w półmroku, z myślą o
najmłodszych zorganizowała prowadząca oddział bibliotekarka Lucyna Jakś, która czytała dzieciom książki przy
latarce.
Pomysł na czytanie przy latarce przyszedł z jej doświadczenia z lat dziecięcych. – Gdy byłam małą dziewczynką, może 10-letnią, zawsze wieczorem mama za
wcześnie zgaszała światło, a ja chciałam jeszcze czytać. Dlatego, jak wielu moich rówieśników, brałam latarkę i czytałam
pod pierzyną – wspomina Lucyna Jakś. – Pomyślałam –
mówi dalej – że to taka trochę inna forma czytelnictwa dzieciom może się spodobać i chyba trafiłam w dziesiątkę. Tak
narodził się pomysł czytania dzieciom przy latarce w mosińskiej bibliotece. Czytanie przy latarce miało premierę w ubiegłym roku podczas ferii. Wtedy przyszło 25 dzieci na 2 spotkania. W tym roku spotkania zaczęły się w
listopadzie czytaniem bajek o misiach w tygodniu pluszowego misia. – W czasie ferii odbyły się dwa spotkania.
Czytaliśmy „Opowiadania dla przedszkolaków" Renaty
Piątkowskiej, a także "Dziadek i niedźwiadek - historia prawdziwa" Łukasza Wierzbickiego. W lutym, z okazji walentynek były to książeczki o miłości – „Kamilka jest zakochana” i „Kocham cię” Agnieszki Frączek oraz „Wszystkich
was kocham najbardziej” Sama McBratney’a – informuje
L. Jakś.
W spotkaniach przy latarce w tym sezonie uczestniczyło
74 dzieci w wieku przedszkolnym, a także z klas „0” i
pierwszych podstawówki. Następny sezon rozpocznie się
w listopadzie tego roku. Zapraszamy! 
JN

Katarzyna Nowak
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Miłosne szczęścia okruchy
„MIŁOSNE SZCZĘŚCIA OKRUCHY” to plebiscyt na „Najpiękniejsze wyznania miłosne, organizowany od kilku lat
przez Mosińską Bibliotekę Publiczną. W tym roku odbył się już
po raz piąty, w sobotę 26 lutego. Jak zwykle – sala była pełna!
Formuła imprezy jest otwarta: kto zwycięży wśród wykonawców, decyduje zaproszona publiczność. Tegoroczne propozycje utworów do plebiscytu zgłosili aktorzy mosińskiego
Teatru Amatorskiego „Bez Kurtyny”.
Na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury wystąpiło sześcioro
artystów w następujących scenkach, wyreżyserowanych przez
Danutę Nowak-Połczyńską: w „Rozstaniu” kabaretu DUDEK Jolantę Ossowską z Michałem Staniszewskim i Marcinem Kasprzykiem, w piosence „Kaziu, zakochaj się” duetu Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski – Dorotę Antkowiak i Michała Staniszewskiego, w parodii listów Stanisława Przybyszewskiego –
Marcina Kasprzyka oraz we fragmencie „Ożenku” Mikołaja Gogola – Aleksandrę Pruchniewską i Joannę Kaczmarek.
Większością głosów, jako najpiękniejsze wyznanie miłosne
publiczność wybrała fragment „Ożenku” Gogola.
Plebiscyt uświetnił minirecital Marcina Lewandowskiego,

który utworami na fletnię pana i trąbkę idealnie wpasował się
w klimat wydarzenia. Poza plebiscytem, Agata Amelia Wawrzyniak z poznańskiej Poema Cafe, przeczytała wiersze Witka
Różańskiego.
- Dziękujemy Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w przygotowaniu słowno-muzycznego montażu. Dziękujemy serdecznie
wszystkim przybyłym za przyjęcie zaproszenia – mówią organizatorzy tej ciekawej imprezy. 
Oprac. JN

Nadzieją jest światło
W lutym Galeria Miejska w Mosinie zaprezentowała wystawę malarstwa Grzegorza Ratajczyka zatytułowaną „Zapatrzenie”.
Prof. dr hab. Grzegorz Ratajczyk prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jest malarzem i grafikiem, absolwentem poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Poznaniu (obecnie UAP). Obecnie na macierzystej uczelni kieruje XIII Pracownią Malarstwa. Artysta jest autorem kilkunastu wystaw indywidulanych, m.in. w „Centro Artistico Culturale”
Galeria Il Leone w Rzymie, Associazione Italiana Cultura w Gubbio, Galerie’90 Salon D’art. Arteon w Brukseli, Instytut für Kultur der Republik Polen w Lipsku. Wziął również udział w wielu ekspozycjach zbiorowych.
Mosińską wystawę prac tego artysty zdominowały pejzaże, w
których przedstawieniu niebagatelną rolę odgrywa światło. – Jeżeli
malarstwo jest rozświetleniem tego, co materialne, to równocześnie jest także materializowaniem światła. Zatrzymaniem, utrwaleniem jego zmienności, przenikliwości, ulotności. Światło jest dla
mnie zasadniczym przesłaniem obrazu – uważa Grzegorz Ratajczyk, dla którego sztuka jest doświadczeniem i pragnieniem iluminacji. Artystę fascynuje również kontrast między materiami.

– Malując – mówi – jestem w nie zanurzony. Myślę, że jest to rodzaj walki, której celem jest przełamanie przedmiotowości farby,
jej banalności…
Tytuł wystawy „Zapatrzenie” zachęca, by zapatrzyć się w pejzaż Grzegorza Ratajczyka, dla którego sztuka jest działaniem roztaczającym obszar nadziei w beznadziejnej często rzeczywistości.
– Moją nadzieją – deklaruje artysta – jest światło. Kolejny wernisaż w Galerii w sobotę, 16 kwietnia o godz. 17.00, Beata Cedrzyńska, „Outsider” Zapraszamy! 
JN

Powiedz jak mnie kochasz
W Galerii Miejskiej w Mosinie z okazji Święta Zakochanych,
odbył się wieczór z poezją zatytułowany „Powiedz jak mnie kochasz”. W Salonie Poetyckim gościli Kalina Izabela Zioła i Dariusz Bereski, którzy przedstawili publiczności swoje wiersze o
miłości. Tomasz Bateńczuk oprawił spotkanie muzyką śpiewając
wiersze poetów polskich we własnej kompozycji. Salon Poetycki
zaprasza na następne spotkanie 19 marca, godz. 17.00. 

KULTURA
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Sukcesy naszych judoków

Na zdjęciu od lewej: Hubert Kaczmarczyk (2 miejsce), Kasper Rachel
(1 miejsce), maskotka Akademii Judo, Oliwier Zakrzewski
i Mikołaj Cisowski (3 miejsce).

7 lutego w Poznaniu odbyła się IV Poznańska Dziecięca Liga
Akademii Judo. Wśród 167 uczestników „Akademii Judo”
udział wzięli zawodnicy z naszej gminy, podopieczni trenerki
Agnieszki Nowak. W swoich kategoriach zwodnicy z Mosiny
osiągnęli następujące sukcesy: Tymoteusz Senftleben - 1 miejsce, Krzysztof Kaczmarek - 2 miejsce, Stanisław Sroka - 2 miejsce, Franciszek Naperała - 2 miejsce, Katarzyna Kędzierska - 2
miejsce, Hubert Kaczmarczyk - 2 miejsce, Weronika Wojciechowska - 2 miejsce. Gratulujemy! 

Uczennica z Mosiny
pojedzie do Brukseli
Julia Malinowska z 2c
Gimnazjum nr 2 w Mosinie,
została laureatką I miejsca
Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Unii Europejskiej
dla uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Poznania i
powiatu poznańskiego pod
patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. Konkurs zorganizowano w XXI Liceum
Ogólnokształcącym im. generała Władysława Andersa
w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu przy współpracy z Wydziałem Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie udział wzięło 32 uczniów
z 7 szkół. Julia Malinowska z mosińskiej „dwójki” okazała się
najlepsza i zdobyła nagrodę główną – wyjazd do Parlamentu Europejskiego wraz z opiekunem. 
Naszej laureatce gratulujemy!
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Mistrzowie siatkówki

W dniach 13 i 14 lutego w hali Politechniki Poznańskiej rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa Poznania w mini siatkówce
dziewcząt i chłopców. Turniej ten organizowany przez WZPS Poznań pod patronatem KINDER SPORT jest zarazem turniejem eliminacyjnym do Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego. Co
roku posiada on silną obsadę, startują w nim bowiem szkoły z
całego województwa, które posiadają oddziały sportowe ze specjalizacją Piłka Siatkowa oraz SOS (Szkolne Ośrodki Siatkarskie)
szkolące najmłodszych adeptów siatkówki. W tegorocznej edycji
we wszystkich kategoriach udział wzięły 134 zespoły. W tym prestiżowym gronie byli też siatkarze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, a także siatkarki UKS Kotwica Rogalinek. W roczniku 2004
bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z SP 1, którzy zajęli I miejsce pokonując między innymi zespoły z Kalisza, Leszna, Poznania,
Jarocina, Dolska. Jest to kolejny sukces piątoklasistów z SP nr 1
w Mosinie. Jak dotąd startowali oni w turniejach wojewódzkich
i ogólnopolskich, odnosząc sukcesy na różnych szczeblach.
Niestety w tym roku siatkarkom z Rogalinka nie udało się znaleźć w pierwszej piątce. UKS Kotwica Rogalinek reprezentowały
3 drużyny w dwóch kategoriach wiekowych.
13 lutego na hali OSiR w Mosinie rozegrany został mecz III Ligi
Mężczyzn pomiędzy UKS MOSIŃSKA JEDYNKA a ORLIKIEM
Miłosław wygrany przez zawodników z Mosiny 3-0.
Większość zawodników III Ligi zaczynało swoją karierę siatkarską
jako mali chłopcy właśnie w Mistrzostwach Poznania. Później zdobywali tytuły, między innymi Akademickich Mistrzów Polski.
Mamy nadziej, że chłopcy z SP nr 1 w Mosinie pójdą w ich ślady. Młodym siatkarzom i siatkarkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
OSiR, UKS Kotwica

Oscar Mistrzem Wielkopolski 2016
Młody mieszkaniec Mosiny Oscar Piłat
wywalczył mistrzowski tytuł podczas zawodów w judo o randze wojewódzkiej.
Na Mistrzostwach Wielkopolski Dzieci,
Młodzików i Juniorów, które odbyły się
13 lutego w Poznaniu, Oscar wywalczył
I miejsce w swojej kategorii wagowej. W
zawodach zorganizowanych przez Okręgowy Związek Judo i Urząd Miasta Poznania, udział wzięło 215 zawodników z
Nasz Mistrz Wielkopolski wielkopolskich klubów.
z trenerką Barbarą Jopek
Oscar ma11 lat. Tę sztukę walki trenuje
od lat 4 pod okiem trenera Dariusza Migdałka, w poznańskiej Akademii Judo, której barwy reprezentował
podczas zawodów. Na co dzień jest uczniem szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie. Gorąco gratulujemy nowemu Mistrzowi
Wielkopolski i życzymy dalszych sukcesów! 
JN
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Ks. prałat Konrad Kaczmarek - wspomnienie
Ks. prałat Konrad Kaczmarek urodził się 15 lutego 1928 r. w Krobi.
Był jednym z trojga dzieci Franciszka – mistrza krawieckiego, powstańca wielkopolskiego i żołnierza września oraz Stanisławy zd.
Olejniczak. W latach 1933-1935 uczęszczał do ochronki sióstr Elżbietanek, skąd jak później twierdził, wyniósł powołanie do stanu duchownego, natomiast z opowiadań wojennych ojca – zamiłowanie do
munduru. Naukę w szkole powszechnej brutalnie przerwał wybuch II
wojny światowej. Dopiero po jej zakończeniu ukończył podstawówkę
i podjął dalszą edukację w gostyńskim gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zakończoną zdaną maturą 10 maja1949 r.
Idąc za głosem powołania, w tym samym
roku wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Dwa lata
(1949-1951) studiował filozofię w Gnieźnie,
a kolejne cztery lata teologię w Poznaniu.
Dla Konrada nadszedł uroczysty dzień 4
czerwca 1955 r., tego dnia bowiem, w poznańskiej prokatedrze – farze z rąk ks. arcybiskupa metropolity Walentego Dymka
przyjął święcenia kapłańskie. Tak zaczęła
się prawie, bez dwóch miesięcy, 60-letnia
droga kapłańska ks. Konrada.
Pierwszy wikariat to Opalenica 19551957. Za czas dojrzewania uznawał okres
kościański lata 1957-1964, kiedy był wikariuszem w parafii farnej. Tutaj zapoznał
kościańskiego lekarza dr. Henryka Florkowskiego, który zaszczepił w nim potrzebę
spisywania wspomnień, historii własnych
środowisk i małych ojczyzn. Zaowocowało to w późniejszym życiu i pracy ks. Kaczmarka.
W styczniu 1964 w Radomicku obejmuje swoje pierwsze probostwo. Pracę tą łączy jednocześnie z podjętymi studiami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie Historii Kościoła
broniąc w 1968 napisaną pracę magisterską „Dzieje Parafii Radomicko od XV – XX wieku”. Lata 1968–1972 to okres proboszczowania w parafii Lubiń k/Kościana, gdzie mieści się Opactwo Benedyktynów. Od lipca 1972 – kwietnia 1973 posługuje
w Kościanie jako wikariusz Adiutor (pomocnik).
Z woli władzy duchownej z dniem 2 kwietnia 1973 obejmuje probostwo w Mosinie, gdzie rozpoczyna intensywną pracę
duszpasterską na terenie miasta, jak też okolicznych wiosek. W

wymiarze duchowym – reaktywuje przy udziale byłych śpiewaków chór kościelny, a przy pomocy księży wikariuszy prowadzi katechizację, która daje młodzieży wsparcie w czasach
trudnych dla wiary i kościoła. W wymiarze materialnym wraz
z parafianami funduje nagrobek dla byłego proboszcza ks. kan
Romana Hildebranda, buduje nowe 22 głosowe organy, nowe
stacje Drogi Krzyżowej, dom katechetyczny i zrealizuje wiele innych przedsięwzięć.
Z dniem 19 grudnia 1981 r., aż do momentu przejścia na emeryturę w 1997 r., obejmuje parafię pw. św Mikołaja w Lesznie.
Administrując już jako proboszcz, ks. Konrad
budował, odnawiał i modernizował, zarówno świątynie, jak i miejsca służące pracy duszpasterskiej. Z wielkim oddaniem i zamiłowaniem prowadził zawsze działalność
duszpasterską w organizacjach społecznych.
Ich lista i zasługi ks. prałata są ogromne.
Szczególną wdzięcznością darzył rycerzy
św. Floriana – strażaków, których był kapelanem województwa wielkopolskiego.
Pasję działania łączył z potrzebą dokumentowania ważnych spraw, skąd jest autorem wielu kronik parafialnych, publikacji
książkowych i prasowych.
Za swą działalność duszpasterską w 1995
mianowany został Kanonikiem Gremialnym
Kapituły Kolegiaty Farnej w Poznaniu oraz
Prałatem – Kapelanem Honorowym Jego
Świątobliwości Ojca Świętego – Jana Pawła
II w 2000 oraz Ojca Świętego Benedykta XVI
w 2010.
Ks. prałat był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Posiadał odznaczenia: papieskie, arcybiskupie, strażackie, mosińskie Medalu Rzeczpospolitej Mosińskiej (2007) i leszczyńskie.
Odszedł do Pana w dniu patrona strażaków św. Floriana 4 maja
2015. W ostatnią drogę na cmentarz w Gostyniu odprowadziły
zmarłego 62 poczty sztandarowe, niezliczone rzesze strażaków
oraz wiernych.
Ślady swej życiowej działalności na pewno pozostawił po sobie nie tylko w pamięci mosiniaków pobożny kapłan, dynamiczny budowniczy i administrator oraz duszpasterz. 
Bronisława Dawidziuk, Włodzimierz Gabrielski

UROCZYStOśCI POGRZeBOWe
W ROGALINIe
27 lutego w Rogalinie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłej w
wieku 82 lat w Londynie Wandy Dembińskiej, najstarszej córki Prezydenta Edwarda Raczyńskiego. W pogrzebie wzięła udział rodzina
zmarłej, przedstawiciele Fundacji im. Raczyńskich, Muzeum Narodowego
w Poznaniu, mosińskich władz samorządowych oraz mieszkańcy naszej
gminy. W kościele pw. św. Marcelina o godz. 12.00 odprawiona została
msza św. żałobna. Wanda Dembińska pochowana została w krypcie rodowej obok swojego ojca. 
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l Gdy

księżyc odmienił się złoty

tym, kiedy to mistrz Konopka – czy jak mu
tam było – wlazł na ratusz poznański dycht
na samą szpicę i odpiłował pruską koronę
znad Polskiego Orła….Wieruchna się pchała
na plac i z Wildy, i z Jeżyc, i z Chwaliszewa,
i ze Śródki, że aż łby o łby się trykały i szczun
szczunowi właził na odciski (…). A gdy my
potem te nasze dwa brudne paluchy wysoko
pod niebo podnieśli…Gdy ma tak gdzieś z samego dna serca…ba, głębiej, aż gdzieś z samych trzewi…z tych onucków w butach, dozgonną wierność tej naszej Polsce kochanej i
naszemu miastu przysięgali. A gdy my potem,
ruszając do kosiar wybuchli jak burza z piosenką: Hej nasza kompania pod Kaczmarkiem
stoi, to ci wtedy te wszystkie śtandary dokoła
fyrały nad nami jak polowe orły….

siejszego Wydziału Technologii Drewna
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jego dorobek naukowy to ok. 100 publikacji polskich i zagranicznych w czołowych czasopismach specjalistycznych. Równolegle z
twórczością naukową szły kolejne tytuły:
1948 - habilitacja, 1951 - profesor nadzwyczajny, 1961 - profesor zwyczajny. Później tytuł honoris causa - najpierw SGGW
w Warszawie, potem WSR w Poznaniu,
członkostwo w prezydium International
Academy of Wood Science. Zmarł w roku
1986.
Najstarsi mieszkańcy Krosinka pamiętają
Tadeusza Perkitnego – sympatycznego, jak
wspominają, rosłego mężczyznę, który

Jego odkrycie

Kazimierza Perkitnego znała przed laty
większość mieszkańców Krosinka i okolic –
leczył ludziom zęby. W swojej willi przy Stęszewskiej prowadził zakład dentystyczny, a
jego posiadłość wyróżniała się niecodzienną
jak na czasy międzywojenne architekturą.
Dom stał na skarpie i otaczał go piękny
ogród, pełen egzotycznych roślin. U podnóża
wzniesienia, nad stawem, na którym zimą
ślizgały się dzieciaki z sąsiedztwa, drewniany
wiatrak zasilał posesję w prąd. Dziś w tym
miejscu, zobaczyć można jedynie fundamenty domu, który w latach powojennych,
gdy zabrakło już domowników, strawił
pożar. Reszty zniszczenia dokonał czas i
sprawcy dzikiej rozbiórki. Jedyny ślad dawnej świetności to sterta cegieł i osobliwy
drzewostan z ogrodu Perkitnych. Pozostało
też wspomnienie po mieszkańcach tej posesji, a w nim ślady niezwykłej postaci, syna
Kazimierza – profesora Tadeusza Perkitnego.
Standary jak orły
Przyszedł na świat w 1902 r. w Poznaniu.
Tu uczęszczał do poznańskiego Gimnazjum
Fryderyka Wilhelma. Po wybuchu powstania wielkopolskiego, w grudniu 1918 r., 16letni wówczas gimnazjalista wstąpił na
ochotnika w powstańcze szeregi poznańskiego Batalionu Telegraficznego przydzielony do 3 kompanii Jana Kaczmarka. Tamte pierwsze dni powstania i swój młodzieńczy entuzjazm, przedstawił później
gwarą poznańską we wspomnieniu napisanym w niemieckim oflagu: Było to kole
gwiazdki roku 1918, parę dni zaledwie po
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W 1926 r., Tadeusz Perkitny uzyskał tytuł
inżyniera leśnictwa na Uniwersytecie Poznańskim. Dalsza jego kariera potoczyła
się szybko. W czerwcu 1934 r. – doktorat z
leśnictwa, zaraz potem – stypendium naukowe w Laboratorium Badania Drewna Politechniki w Darmsztadzie. Potem był referentem tartacznictwa w Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Następnie zorganizował i do wybuchu wojny pokierował laboratorium badawczym Fabryki Sklejek w
Bydgoszczy. Jeszcze w roku 1938 w swojej
publikacji odkrył, że drzewo nawilżone w
stanie uniemożliwiającym jego pęcznienie
kurczy się tak samo, jak drzewo spęczniałe
swobodnie. Odkrycie to wyjaśniło nieznane dotąd przyczyny powstawania szpar, luzów i nieszczelności w płaszczyznach styku ściśle dopasowanych połączeń. Zapoczątkowało to nowy kierunek badań nad
odkształcaniem drewna.
Rozwój zawodowy i naukowy doktora leśnictwa przerwała wojna. W kampanii
wrześniowej, wziął udział jako dowódca
Kompanii Łączności 15 Dywizji Piechoty. 19
września 1939 r., dostał się do niemieckiej
niewoli i w jenieckich obozach spędził
całą okupację. Dla współwięźniów, prowadził wykłady z zakresu technologii drewna, a także przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. Z pobytu w oflagach, poza
wspomnieniem z powstania, pochodzi jego
sztuka teatralna „Droga do źródeł”, którą
tuż po wojnie wystawiły teatry w Lublinie,
Kielcach, Szczecinie, Olsztynie i w Poznaniu. W latach powojennych Perkitny był organizatorem i pierwszym kierownikiem
Katedry Mechanicznej Technologii Drewna
na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, która stała się zaczątkiem dzi-
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często odwiedzał dom swoich rodziców w
głębi lasu. Niewiele wiedząc jednak o jego
osiągnięciach naukowych, pamiętają go
przede wszystkim jako znanego podróżnika, bo zanim osiągnął szczyty w świecie
nauki, w jego życiu zdarzył się kilkuletni epizod, który przyniósł mu sławę w nieco innej sferze życia…
Nieuleczalne wariactwo
Jest 11 września 1926 roku, godzina
12.00 w południe. Dwaj przyjaciele: Tadeusz Perkitny i Leon Mroczkiewicz, którzy
znali się jeszcze z czasów pruskiego gim-

www.mosina.pl

nazjum, właśnie skończyli studia, a teraz...
chcą zdobyć świat. Bez pieniędzy, jedynie z
setką złotych w kieszeni i mapą wydartą z
atlasu ojca Tadeusza, świeżo upieczeni
inżynierowie postanowili odbyć najdalszą
z możliwych podróży – podróż dookoła kuli
ziemskiej. O tej wyprawie profesor Perkitny napisze później, że na nic się nie zdały
przemowy ojca, matczyne żale tudzież
przestrogi statecznych ciotek i wujków, bo
– jak stwierdził – nasze wariactwo jest nieuleczalne. Gdy wreszcie księżyc trzy razy odmienił się złoty, skompletowaliśmy ekwipunek kilogramem jabłek, bochenkiem razowego chleba, setką złotych w kieszeni no i dobrą
chęcią w sercu…. Z takim skromnym bagażem, Perkitny i Mroczkiewicz wyruszyli
w drogę. Najpierw Szwecja, potem Norwegia, wreszcie Francja. Po drodze trzeba
było zdobyć środki na dalszą podróż, bo
przecież w kieszeni mieli tylko sto złotych!
Pracowali więc w fabryce ścieru drzewnego w Matfors w Szwecji, jako drwale i robotnicy w tempertyniarni we Francji. Na Lazurowym Wybrzeżu niańczyli dzieci, podlewali palmy, nosili walizki i czyścili buty
klientom hotelu – wszystko, by zarobić na
dwa bilety ulgowe czwartej klasy na statek
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do Rio de Janeiro. W Brazylii naprawiali tory
kolejki leśnej, pracowali też jako wędrowni fotografowie. W Argentynie wzięli udział
w wyprawie mierniczej, a w Indochinach
pracowali przy wydzielaniu terenów lasu
dziewiczego pod plantację. W czasie swojej „wariackiej” włóczęgi, odwiedzili 36 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. W
ślad za młodymi podróżnikami, szły ich relacje publikowane w przedwojennym „Kurierze Poznańskim”, bo w Polsce z zapartym
tchem śledzono przygody Perkitnego i
Mroczkiewicza w czasie ich 3 i pół letniej
podróży.
W drodze powrotnej, w Casablance, kupili samochód Ford - Torpedo, rocznik
1921, którym przez Maroko, Hiszpanię,
Francję, Austrię i Czechosłowację, w roku
1930 wrócili do Polski. …Oto w szalonym
rozpędzie mijamy już Kórnik, Gądki, Rataje i poprzez most Rocha wpadamy do Poznania… - wspomina profesor Perkitny. 17 lutego 1930 r., „Kurier Poznański” donosił:
Wczoraj w godzinach popołudniowych, około
godz. pół do 3 powrócili do Poznania po 3 i
pół latach wędrówki naokoło świata inż. Leon
Mroczkiewicz i inż. Tadeusz Perkitny (…). Na
czele stary „Ford” podróżników kupiony w

Casablance, potem nowy „Ford” red. Kawczyńskiego i cała długa kawalkada automobilistów. Przy przejeździe przez miasto publiczność witała podróżników z nieopisanym
entuzjazmem. Przed „Automobilklubem”
cała ulica Kantaka wypchana była zwartym
tłumem, w którym uwiązł „ford” z marokańskimi znakami, a podróżników wyniesiono
prawie na ramjonach z samochodu, wołając:
„Niech żyją!”
Były oklaski, wiwaty, było też wielkie przyjęcie zorganizowane na ich cześć w poznańskim Bazarze. A zamiast dalszej relacji
z podróży, w „Kurierze Poznańskim” Tadeusz Perkitny zamieścił notatkę: ...Wszystko, czego tutaj z wyłuszczonych i niewyłuszczonych powodów napisać nie
mogłem, powiem Wam ustnie. No i powiedział. Krótko po powrocie, w Sali Dominikańskiej w Poznaniu, odbyła się prelekcja
na temat tej podróży, a w roku 1938 ukazała się książka Tadeusza Perkitnego „Z
setką złotych dookoła świata”. Ponad 40 lat
później, jeszcze raz powrócił do swojej
młodzieńczej, wariackiej przygody, którą
opisał w kolejnej pozycji zatytułowanej
„Okrążmy świat raz jeszcze”.
Książka Tadeusza Perkitnego, doczekała się
wielu wydań. To dziś ulubiona pozycja w
biblioteczkach współczesnych miłośników
podróży, a znaleźć ją można na półkach chyba każdej z bibliotek. Wszystkich niepoprawnych marzycieli, wszystkie niespokojne duchy spragnione przygód, zachęcam
by po nią sięgnąć, bo marzenia, jak udowodnił Tadeusz Perkitny wraz z przyjacielem Leonem Mroczkiewiczem, mogą się
spełnić. 
Joanna Nowaczyk
Fot. Archiwum Wydawnictwa Zysk i S-ka

l Porodówka

Na zdjęciu stoją od lewej: Leokadia Kwiatkowska, Marianna Witek,
Jadwiga Olejniczak, siedzą od lewej: Maria Szymonowicz z d. Barcz,
Wiktoria Matecka, p. Hańczyk, Marianna Sobecka, Zofia Noskiewicz.
Na rękach Marianny Sobeckiej – Danuta Falbierska.
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powraca

Przypominam dziś historyczne zdjęcie z roku 1968 ze styczniowego numeru „Informatora Mosińskiego”, przedstawiające
personel Izby Porodowej, która mieściła się przy ul. Śremskiej
w Mosinie. Powodem jest pewna dziwna historia wokół imienia jednej z położnych. W styczniowej publikacji imię to podane zostało błędnie. Niestety sprostowanie tego faktu w numerze lutowym, z nie do końca niewyjaśnionych przyczyn, również opatrzone zostało błędem, podając jedynie prawdziwą
pierwszą literę tego imienia „W”. Za popełnioną pomyłkę rodzinę pani Wiktorii Mateckiej bardzo przepraszam i mam nadzieję, że tym razem żaden chochlik niczego więcej tu nie
„zbroił”.
Przy okazji, proszę czytelników, by jeszcze raz przyjrzeli się
zdjęciu i może któryś z Was, urodzonych w Mosinie w roku
1968 rozpoznaje się w maleństwie na rękach pani Wiktorii Mateckiej? 
Joanna Nowaczyk
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KULTURA

Zapraszamy na Niedzielę Palmową
W ostatnią przedświąteczną niedzielę Mosiński
Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę palm, prezentację obrzędów wielkanocnych oraz targ rękodzieła.
Niedziela Palmowa, 20 marca, godz. 9.00 –
13.00
Plac Targowy „Zielony Rynek” w Mosinie, ul. Farbiarska.

IZBA MUZEALNA

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

W Izbie Muzealnej w Mosinie od 12
marca trwa okolicznościowa wystawa
Związku Harcerstwa Polskiego z okazji
Jubileuszu Mosińskiego Harcerstwa.
Na wystawie wyeksponowane zostały
materiały źródłowe dokumentujące 95
lat działalności tej organizacji na terenie naszej gminy.
Izba Muzealna otwarta jest od wtorku
do piątku w godz. 9.00 – 15.00 oraz
w niedzielę w godz. 10.00 – 13.00.
Zapraszamy!

Świąteczne warsztaty
Pracownia plastyczna Mosińskiego
Ośrodka Kultury zaprasza na
świąteczne warsztaty rękodzieła artystycznego. Zajęcia są bezpłatne, skierowane do dorosłych i seniorów.
Odbędą się w środy: 2,16, 23 i 30
marca, w godz. 15.00 – 1.00. Kontakt: MOK, tel. 61 132 909.

ROWEREM PO GMINIE

ELEGANT NA 5

24 kwietnia po raz ósmy odbędzie się
Mosiński Rajd Rowerowy „Rowerem po
Gminie Mosinie”. Organizatorem rajdu jest
Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP Mosina
przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie. Zgłoszenia przyjmowane
są do 14 kwietnia pod adresem osir@mosina.pl Szczegółowe informacje na stronie
www.osirmosina.pl oraz www.mosina.pl

22 maja w ramach Dni Mosiny odbędzie
się III Bieg „Elegant na 5”, który wchodzi w
skład Mosińskiego Grand Prix 5-10-15. W
tym roku trasa posiada atest PZLA, dzięki
czemu mosiński bieg znajdzie się na liście
atestowanych biegów na 5 km, których w
Polsce jest niewiele. Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów znajdują się na stronie
www.osirmosina.pl oraz www.mosina.pl

SPORT

Zakończenie Ligi Futsalu
20 marca zapraszamy na Zakończenie Ligi Futsalu,
które będzie miało miejsce w hali OSiR w Mosinie.
O godz. 15.00 odbędzie się przedmecz drużyn
młodzieżowych Orlik Mosina-FC Lusowo. Następnie
pokaz najmłodszych adeptów piłki nożnej – orlików,
a o 17:00 zmierzą się w meczu głównym Elegant
Orlik Mosina oraz Credo Futsal Piła. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

URZĄD I NGO

PIT za 2015 r.
4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), w godzinach od 10.00
do 17.00 w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w
Mosinie, ul. Dworcowa 3 (budynek dawnego ośrodka
zdrowia) I piętro – sala nr 16.
Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu:
- udzielą informacji z zakresu rozliczenia rocznego za
2015r.,
- pomogą przesłać drogą elektroniczną zeznania do
urzędów skarbowych,
- udostępnią również papierowe formularze zeznań
podatkowych oraz broszury informacyjne do formularzy podatkowych,
- zainstalują zainteresowanym podatnikom na ich komputerach system e-Deklaracje, wspierające wysyłanie
zeznań podatkowych droga elektroniczną,
- odbiorą wypełnione druki zeznań podatkowych od
osób ﬁzycznych za 2015 r.
Zapraszamy!

Dyżur ekspertów ZUS
w Mosinie
Kolejny dyżur ekspertów ZUS odbędzie się 20
kwietnia 2016 r. w godz. 10.00 – 14.00, w nowej
siedzibie GCI w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, I
piętro, sala nr 16 (budynek dawnego ośrodka
zdrowia).
Podczas tego dyżuru ekspert przybliży zagadnienia związane z zakresem rent i emerytur.
Osoby, które zgłoszą się na spotkanie będą
mogły uzyskać m.in. informacje na temat przyznawania emerytur, rent z tytułu niezdolności, rent socjalnych oraz rent rodzinnych – ustalania ich
wysokości oraz pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do przyznania wskazanych świadczeń.
Dyżury ekspertów ZUS to efekt współpracy między I Oddziałem ZUS w Poznaniu a Urzędem
Miejskim w Mosinie . Będą się odbywać co dwa
miesiące do końca 2016 r.
Zapraszamy do udziału.

REKRUTACJA
ZSW „STRZELEC” ogłasza rekrutację w
szeregi Związku. Zapraszamy osoby, które
chciałyby spędzić ciekawie czas i czynnie
wziąć udział w zajęciach z elementami survivalu, pierwszej pomocy przedmedycznej,
zajęciach o charakterze wojskowym (manewry, musztry, zajęcia na strzelnicy). Wiek
nie gra roli. Mile widziani rodzice z dziećmi
- takie zajęcia to też doskonała okazja do
spędzania razem czasu.
Kontakt: zssw_mosina@wp.pl

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.o sirmosina.pl
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Uhonorowany Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej w roku 2002.
Urodził się w 1913 r. w rodzinie robotniczej. Był absolwentem Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu. Całe swoje życie zawodowe
poświęcił dla Mosiny. Pracę zawodową rozpoczął w „Barwie” jako farbiarz. Pracując zawodowo, swój
wolny czas poświęcił pracy społeczno-kulturalnej. Był inicjatorem, organizatorem i wykonawcą różnych ról w kółku teatralnym w
Mosinie, które działało przy Katolickim Stowarzyszeniu
Młodzieży. Służbę wojskową odbywał w 70 Pułku Piechoty
w Pleszewie, w oddziale łączności jako podoficer. Tu zastała
go II wojna światowa. Jako żołnierz września dostał się do niewoli, do obozu jenieckiego. Po zakończeniu wojny powrócił
do Mosiny i rozpoczął pracę w Barwie. Równocześnie oddał
się działalności społeczno-kulturalnej poprzez organizowanie
i występowanie w wielu przedstawieniach teatralnych, które
dobywały się w sali widowiskowej przy ul. Kościelnej, zawsze
przy pełniej widowni. Był niezmiernie życzliwy i bardzo wrażliwy na cudzą niedolę. W Barwie jako pracownik był zawsze
wysoko ceniony i dlatego powierzono mu różne funkcje : był
mistrzem, szefem produkcji, dyrektorem zakładu „Barwa”.

GALERIA KAWALERÓW MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
Fabian Roszak (1913-1990)
W roku 1966 przeszedł do pracy w PSS „Puszczykowo” na
stanowisko wiceprezesa do spraw handlu i usług i tę funkcję pełnił aż do emerytury. Niezależnie od pracy zawodowej
nieprzerwanie pracował społecznie pełniąc odpowiedzialne
funkcje. Udzielał się w Banku Spółdzielczym w Mosinie, w
Radach Narodowych Mosiny i Województwa, w wielu organizacjach społecznych. Najwięcej swojego wolnego czasu
poświęcił dla organizacji kombatanckiej w Mosinie. Przez 20
lat pełnił obowiązki prezesa Koła Związku Kombatantów w
Mosinie. Za swoją pracę zawodową i społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Zmarł niespodziewanie w wieku
77 lat.
Na podstawie laudacji wygłoszonej prze Bohdana Kończaka podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w maju
2002 r. oprac. JN 

l MłyN
Młyn przy ul. Kolejowej w Mosinie zbudowano na przełomie
wieków XIX i XX. Był to młyn parowy, w którego kompleksie
powstał także dom mieszkalny. W roku 1939 właściciel młyna
i powstaniec wielkopolski Jan Frąckowiak, znalazł się wśród 15
obywateli rozstrzelanych 20 października na Rynku w Mosinie.
Jego młyn, a także dom, zawłaszczył Niemiec Wilhelm Stark.
Po zakończeniu II wojny światowej, młyn przejęło Przedsiębiorstwo Młynów w Poznaniu. Młyn posiadał zabezpieczenie w
postaci bazy surowcowej mosińskiego i okolicznego okręgu rolniczego, a trudnił się przemiałem na mąkę oraz przemiałem zbóż
na śrut dla zwierząt tucznych. Z powodu widocznego spadku produkcji, od 1963 roku młyn został przeorganizowany na wytwórnię
pasz treściwych. Stary sprzęt zastąpiono nowym, zakupiono środki transportu – traktor oraz przyczepę i właściwa produkcja rozpoczęła się od 1 maja 1963 r. Od 1 stycznia 1977 r., patronat nad
młynem przejął Rolniczy Kombinat w Czempiniu, z roczną 10

Mieszalnia pasz w dawnym młynie lata 70.

tys. ton paszy. Produkcja w starym młynie, prowadzona była jeszcze w latach 80. Dziś obiekt ten znajduje się ewidencji zabytków
województwa wielkopolskiego. 
oprac. JN

l DzIeŃ PAMIęcI „ŻOłNIeRzy WyKlętych”
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Krosinku
o godz. 12.00, z tej okazji delegacje naszego samorządu, przedstawiciele oświaty, instytucji oraz mieszkańcy, spotkali się przed
dawnym domem rodzinnym płk. Stanisława Kasznicy, ostatniego komendanta
NZS. Uczcili jego pamięć złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy pamiątkowym
obelisku. 
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