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Telefony alarmowe 

STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu informuje, że udostęp-
nione telefony alarmowe udzielają pełnej informacji postępowań oraz zachorowań 

dotyczących COVID-19.
Dostępne telefony nie służą do udzielania konsultacji lekarskich.

TELEFONY ALARMOWE:
- 609 794 670 - całodobowo
- 518 097 443 - całodobowo

DODATKOWE:
- 616 467 822 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 867 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 888 - w godz. 7:00-22:00

 ZESPÓŁ GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
- Jarosław Dobicki – Komendant Straży Miejskiej

  tel. 61 1018-211
  e-mail: straz.miejska@mosina.pl

  - Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem
  tel. 61 8109-503

  e-mail: zb@mosina.pl
  - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

  tel. 61 8109-503
  tel. kom. 722 323 208 (czynny całodobowo)

  e-mail: gczk@mosina.pl

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

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558

Biuro Obsługi Interesanta
tel. 61 8109  505, e-mail: boi@mosina.pl

Na dzień 25 maja na terenie gminy Mosina na kwarantannie  
lub z aplikacji kwarantanna domowa było 12 osób pod 3 adresami.

Dzienną aktualizację tych danych przedstawia Raport Burmistrza 
Gminy Mosina publikowany na stronie mosina.pl w zakładce 

Komunikaty. 

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące stanu  
epidemii koronawirusa w Polsce  znajdują się

w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej 
www.gov.pl /web/koronawirus
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Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mosina!
Minęły ponad trzy miesiące od potwierdzenia pierwszego 

przypadku koronawirusa w Polsce.  W pierwszych dniach 
marca, jako pierwsza w Wielkopolsce zachorowała miesz-
kanka naszej Gminy, Pani Basia, która niestety zmarła.   
W sytuacji wystąpienia zagrożenia,  które dotyczyło także bez-
pośrednio Gminy Mosina, podjąłem w trybie pilnym decyzje 
o wprowadzeniu ograniczeń zabezpieczających we wszelki 
możliwy sposób publiczną przestrzeń. W trosce o bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkańców, o Państwa zdrowie, użyłem 
wszystkich moich kompetencji, by podjąć działania zapobie-
gające rozprzestrzenianiu się koronawirusa na naszym terenie.  
O każdym działaniu byliście Państwo na bieżąco informowani 
za pośrednictwem gminnych mediów. 

Równolegle z wprowadzanymi ograniczeniami, podjęliśmy 
szereg  działań w kierunku pomocy naszym mieszkańcom  
w tej trudnej sytuacji, szczególnie samotnym seniorom i osobom 
niepełnosprawnym, czy przedsiębiorcom.

 W ciągu tych 3 miesięcy walki z zagrożeniem, w Gminie 
Mosina zanotowano w sumie 15 przypadków zachorowania, 
przy czym 14 z tych osób wyzdrowiało, a liczba mieszkańców 
przebywających w kwarantannie lub objętych aplikacją domo-
wą spadła i obecnie oscyluje wokół kilkunastu osób. Na dziś, 
19 maja, w naszej Gminie nie ma żadnego potwierdzonego 
przypadku zakażenia koronawirusem. 

Nadal funkcjonujemy w trudnej sytuacji, w sytuacji epidemii 
w Polsce. Począwszy od 20 kwietnia, rząd zaczął znosić etapowo 
wprowadzone wcześniej ograniczenia. W warunkach wciąż 
obecnego zagrożenia, musimy zacząć funkcjonować normalnie. 
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, musimy 
nauczyć się po prostu żyć normalnie. Dlatego podjąłem decyzję 
o otwarciu z dniem 2 maja mosińskiego targowiska, z przy-
gotowanymi wcześniej i wdrożonymi środkami ostrożności, 
zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych. Teraz, te ogranicze-
nia muszą jeszcze być,  ale będziemy pracowali nad tym, by  
z czasem je znieść.

Mając na względzie otwieranie różnych sfer naszego życia, 
od poniedziałku 11 maja otworzyliśmy gminne przedszkola  
i oddziały przedszkole. Otworzyliśmy je zgodnie z zaleceniami 
Sanepidu, chcemy zapewnić jak największe bezpieczeństwo dla 
naszych dzieci. Otworzyliśmy je, ponieważ mogą być rodzice, 
którzy chcą, czy mają potrzebę wysłania dziecka do przed-
szkola – chcemy stworzyć taką możliwość. Jest to możliwość, 
nie jest to przymus i każdy z rodziców podejmuje tę decyzję 
jak najbardziej samodzielnie. W pierwszych dniach maja, idąc 
za wytycznymi rządu, otwarte  zostały Galeria Miejska, Mo-
sińska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji, które 
w czasie ograniczenia działalności w zakresie bezpośredniej 
oferty dla mieszkańców, prowadziły działalność on-line. Teraz, 
możecie Państwo skorzystać z ich oferty bezpośredniej, jednak 
z ograniczeniami wynikającymi z wytycznych ministerialnych. 
Mosiński Ośrodek Kultury, który prowadził również działalność 

on-line, także wychodzi z ofertą bezpośrednią dla mieszkańców 
w formie kina plenerowego.

Z powodu epidemii koronawirusa instytucje publiczne na 
terenie całego kraju wprowadziły ograniczenia w dostępie dla 
interesantów i klientów, także Urząd Miejski i Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Mosinie. Pomimo ograniczonej dostępności, 
zarówno urząd, jak i OPS nie przerwał swojej pracy, realizując 
dodatkowo zadania z zakresu działań kryzysowych – walki  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nieprzerwanie realizu-
jemy zaplanowane inwestycje, bieżące zadania własne Gminy, 
rozpatrujemy sprawy, które wpływają od mieszkańców. Obecnie 
pragniemy w większym zakresie otworzyć dla Państwa Urząd 
Miejski. Chcemy, aby w tym samym czasie w budynku urzę-
du mogło przebywać więcej interesantów. To wszystko jednak  
z zachowaniem wymogów, które pozwolą i Państwu, i nam 
czuć się w urzędzie bezpiecznie, tak abyśmy uniknęli, czy zmi-
nimalizowali możliwość wzajemnego zarażenia.

Bardzo proszę, żeby wszystko to, co można załatwić przez 
telefon, przez Internet, przez pocztę, przez np. złożenie pism 
do skrzynki, załatwiać w takim trybie. W przypadkach, gdy 
kontakt bezpośredni jest wymagany – wtedy oczywiście zapra-
szamy do urzędu. To wszystko ze względu na nasze wzajemne 
bezpieczeństwo, urząd musi działać, pracownicy muszą być 
zdrowi, nie chcemy również państwa zarazić, gdybyśmy byli 
chorzy. Musimy działać, ale musimy zachować wymogi bez-
pieczeństwa. Bardzo proszę o zrozumienie.

O szczegółach dotyczących funkcjonowania Gminy  
w obecnej sytuacji, przeczytacie Państwa na dalszych stronach 
„Informatora Mosińskiego”. 

Drodzy Mieszkańcy! 
Chcę podziękować wszystkim Państwu za wspólny udział  

w walce z koronawirusem. Za codzienną, odpowiedzialną po-
stawę wobec własnego i cudzego zdrowia – dostosowanie się do 
zaleceń służb sanitarnych i obowiązujących ograniczeń, wyni-
kających ze stanu epidemii. Dziękuję także za wyrozumiałość, 
z jaką znosicie Państwo wszelkie, wprowadzone utrudnienia  
w naszym codziennym funkcjonowaniu. 

Pragnę szczególnie podziękować wszystkim gminnym służbom 
- Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pracownikom 
Urzędu i OPS, a także pracownikom służby zdrowia, inicjatorom 
akcji społecznego wsparcia i wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy te akcje wsparli i nadal wspierają. 

Przed nami kolejne etapy powrotu do normalnego funkcjo-
nowania. Nie lekceważąc koniecznych zasad bezpieczeństwa 
zdrowotnego, pamiętajmy o tym, że w walce z koronawiru-
sem najważniejsza jest nasza kondycja zdrowotna. Dbajmy 
o nasz układ odpornościowy, o zdrowe odżywanie, o wy-
poczynek.  To, co możemy zrobić w tej sytuacji, to przede 
wszystkim  dbać o siebie.  Jeśli zadbamy o siebie, wzmocnimy 
naszą odporność, wówczas -  gdyby przyszło  zetknąć nam się  
z koronawirusem -  albo nie zachorujemy, albo choroba bę-
dzie miała łagodny przebieg. Wtedy będziemy mogli normalnie 
funkcjonować. 

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Gminy: 
 podejmowane decyzje, wprowadzane zmiany, wyjaśnienia  

– na stronie mosina.pl i portalu społecznościowym Facebook Gminy Mosina

KU NORMALNOŚCI
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

24 lutego – 24 kwietnia

Budynki i budowle
• termomodernizacja: starego budynku 

SP w Czapurach – dokonano odbioru za-
mówienia podstawowego, trwa rozliczanie 
zadania; przedszkola w Rogalinku w zakresie 
kotłowni gazowej - trwa aktualizacja kosz-
torysów inwestorskich,

• budowa placów zabaw: przy ul. Piasko-
wej w Nowinkach  – opracowano projekt 
techniczny, trwa przygotowywanie doku-
mentów na oczyszczenie terenu z drzew, 
złożono wniosek o wycinkę drzew; w Cza-
purach – złożono wniosek o lokalizację celu 
publicznego dla terenu inwestycji, techniczny, 
oczekiwanie na zatwierdzenie przez Staro-
stwo Powiatowe,

• budowa wiaty na terenie placu zabaw  
w Dymaczewie Starym – opracowano projekt 
techniczny, oczekiwanie na zatwierdzenie 
przez Starostwo Powiatowe,

• niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakre-
sie transportu zbiorowego na terenie gminy 
Mosina - etap I  (zintegrowany węzeł prze-
siadkowy w Mosinie, Drużynie i w Pecnej) 
- w trakcie realizacji,

• adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia 
na Urząd Miejski w Mosinie – w trakcie 
realizacji,

• wykonanie zadaszenia (wiaty) nad si-
łownią zewnętrzną w Wiórku – w trakcie 
realizacji,

• świetlice wiejskie: modernizacja świetlicy 
w Krajkowie – zebrano oferty od wykonaw-
ców oraz w Daszewicach – wykonano branżę 
sanitarną, budowlaną i elektryczną dla wy-
dzielone etapu zadania; docieplenie świetlicy 
w Żabinku – opracowano projekt techniczny 
i zawarto umowę z wybranym wykonawcą, 
trwa realizacja zadania; zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy w Krosinku – opra-
cowano projekt,

• rozbudowa budynku MOK o dźwig oso-
bowy – dokonano przepisania pozwolenia na 

KRONIKA INWESTYCJI

Jak załatwić sprawę?
FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO I OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zarówno mieszkańców, jak i pracowników, 
urząd oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nadal pracować będą w trybie ograniczonego 
dostępu dla interesantów, ze stopniowym ich  minimalizowaniem, w oparciu o zalecenia 
służ sanitarnych. By zmniejszyć utrudnienia wynikające z ograniczenia dostępności dla 
mieszkańców, urząd  wprowadził w niej zmiany. 

• Przygotowane zostały dwa  stanowiska w BOI, które pozwolą na równoczesne zała-
twienie sprawy przez dwóch mieszkańców, a nie jak do tej pory jednego.   

• Mieszkańcy, których sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu, 
będą mogli spotkać się z nim w holu na piętrze budynku, w warunkach bardziej kom-
fortowych niż do tej pory – przygotowano 4 stanowiska. 

• Urząd Miejski uruchomił dodatkową linię telefoniczną, by usprawnić kontakt telefo-
niczny z referatami – w godzinach pracy urzędu telefon odbierze dyżurujący przy nim  
pracownik.  

DYŻURNE TELEFONY:
•  REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA 611-018-208 

  •  REFERAT GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI  611-018-201  
•  REFERAT PODATKÓW I OPŁAT 611-018-202
•  REFERAT KSIĘGOWOŚCI  611-018-203
•  REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA 611-018-204
•  REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY 611-018-206
•  REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO 611-018-207
• Od 27 maja  pracownicy socjalni oraz pracownicy działu świadczeń rodzinnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnią dyżury w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
Dyżury pracowników OPS w budynku Urzędu:
Poniedziałek:  11.00 – 15.00, wtorek:  9.00 – 13.00, środa: 9.00 – 13.00; czwartek: 9.00  

- 13.00; piątek: 9.00 – 13.00.
W dalszym ciągu prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do sprawach, które wymagają 

osobistej Państwa wizyty. Pisma do urzędu i OPS-u  należy składać w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl

Deklaracje „śmieciowe” i inne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących: 
spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków  
i CEIDG, można także złożyć nie wchodząc do budynku urzędu, wrzucając je do spe-
cjalnej skrzynki przed wejściem.  

Prosimy, aby wszelkie pytania związane z wypełnieniem deklaracji czy innych doku-
mentów, a także wątpliwości co danych dokumentów, przed ich złożeniem do skrzynki 
wyjaśniać wcześniej telefonicznie, także przed złożeniem bezpośrednim w Biurze Obsługi 
Interesanta. 

Uwaga! Wnioski wrzucane do skrzynki, w przypadkach, w których konieczna jest opłata 
skarbowa, powinny mieć ją już uiszczoną. 
URZĄD STANU CYWILNEGO TEL. 618109-560 E-MAIL: USC@MOSINA.PL

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja br.  w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę 
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu 
polegającym na wykonywaniu: wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy 
obywatelom sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (bieżące sporządzanie aktów 
urodzeń, małżeństw i zgonów) oraz określonych zadań przez ten urząd bądź jednostkę 
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W oparciu o to rozporządzenie, USC w Mosinie przyjmuje obecnie zgłoszenia urodzeń  
i zgonów, sporządza akty małżeństwa. Ponadto poza wskazanym przez rozporządzenie 
zakresem: 

• w związku z dużą ilością aktów urodzeń dzieci niepochodzących z małżeństwa, 
wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców tych dzieci, przyjmuje wnioski o przyjęcie 
oświadczeń o uznanie ojcostwa, 

• wydaje zaświadczenia do ślubów konkordatowych na podstawie złożonych zapewnień 
o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, 
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budowę na Gminę Mosina, przygotowano 
dokumentację do wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

• rozbudowa SP w Rogalinku – uzyskano 
pozwolenie na budowę.
Drogi i chodniki

• projekt przebudowy mostu w Bolesławcu 
– trwa realizacja zadania, 

• przebudowa ulic: Brzechwy w Mosinie – 
w trakcie realizacji; ul. Strzałowej i Długiej 
w Mosinie – w trakcie prac odbiorowych; 
Sowinieckiej w Mosinie – Zarząd Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu ogłosił przetarg, 

• kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Lipo-
wej w Krosinku – otwarto oferty, wykonano 
weryfikację złożonych dokumentów,

• budowa chodnika w Czapurach, ul. Spo-
kojna, etap I – przygotowanie dokumentacji 
do przetargu,

• budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz 
parkingu „BIKE & RIDE” na terenie parku 
gminnego „STRZELNICA” w miejscowo-
ści Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj  
– w trakcie realizacji.
Oświetlenie

• dokonano odbioru: budowa linii kablowej 
energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowe-
go w Dymaczewie Starym, ul. Czereśnio-
wa, Brzozowa – etap III; w Świątnikach, ul. 
Śremska (droga powiatowa nr 2464P),

• budowa lamp solarnych w Czapurach 
– w trakcie realizacji wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego, oczekiwanie 
na zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe,

• wyłoniono wykonawców w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego, 
podpisano umowy i przekazano place bu-
dowy na budowę oświetlenia drogowego 
na terenie gminy Mosina, cz. I: Wiórek – 
ul. Podleśna; Radzewice – ul. Ogrodowa;                                  
Krosinko – ul. Skrzynka; Borkowice – ul. 
Łubinowa (etap II),  ul. Mosińska; Rogalin 
– ul. Prezydialna (etap II); Sowinki – ul. Nad 
Lasem(etap II), ul. Miętowa (etap II); Drużyna 
– ul. Wierzbowa; Sasinowo – ul. Leśna (etap 
III),  – ETAP  III

• wybrano wykonawcę i podpisano umo-
wy na „Wykonanie dokumentacji  projek-
tu  budowlano-wykonawczego na budowę 
energetycznej linii kablowej oświetlenia  
drogowego”: Mieczewo – ul. Wierzbowa  
i Lipowa; Radzewice – ul. Kalinowa; Roga-
linek – ul. Fiedlera.
Kanalizacje i wodociągi

• kanalizacja sanitarna: w ul. Sowiniec-
kiej – ZDP w Poznaniu ogłosił postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego; 
dla terenów części wsi Krosno (ul. Leśna, 
Krosińska, Graniczna) Gmina przekazała 
spółce Aquanet swoje stanowisko dotyczące 
spełnienia oczekiwań właścicieli prywatnych, 
projektant ma pozyskać od właścicieli działek 

• wydaje odpisy aktów stanu cywilnego. 
USC w Mosinie realizuje wcześniejsze zgłoszenia z przedstawioną pełną dokumentacją 

przed 13 marca br., dotyczące udzielania ślubów cywilnych. Do odwołania nie przyjmo-
wane są nowe zgłoszenia. 

Jednocześnie informujemy, że czynnością, która nie została przerwana mimo wprowa-
dzonych ograniczeń jest wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego. 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

tel. 618109-509 so@mosina.pl
• Dowody osobiste – wnioski – jeśli tylko to możliwe prosimy składać wnioski o wydanie 

dowodu osobistego przez e-PUAP (przypominamy o dołączeniu wówczas zdjęcia w wersji 
elektronicznej).

• Odbiór dowodów osobistych – wyprodukowany dowód osobisty będzie czekał w urzędzie 
do momentu jego odbioru przez obywatela. Nie trzeba go odbierać zaraz po otrzymaniu 
informacji, że jest gotowy do odbioru.

• Zaświadczenia z ewidencji ludności i rejestrów – prosimy najpierw o kontakt telefoniczny 
albo mailowy z pracownikami referatu, abyśmy mogli wyjaśnić, w jaki sposób skierować 
wniosek i jakie załączniki, by jak najsprawniej załatwić daną sprawę: tel. 61 81 09 565 lub 
61 81 09 509. Zaświadczenia nie będą wydawane „od ręki”, ale wysyłane pocztą.

• Zgłoszenia meldunkowe – można składać przez e-PUAP, a jeśli nie ma takiej możliwości  
i jest to konieczne do załatwienia w urzędzie pilnie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny. 

• Wnioski CEiDG – jeśli tylko to możliwe, prosimy składać przez e-PUAP. W przypadku 
pytań służymy pomocą tel. 61 81 09 562 lub 61 81 09 563.

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić przez Internet – za 
pośrednictwem platformy e-PUP. Osoby, które nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, 
mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto. 

Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, 
Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.

Instrukcja korzystania z platformy e-PUAP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce 
Pomoc->Instrukcje i podręczniki

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego z pracownikami urzędu.

Awarie takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia 
ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy 
interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA, dołączając zdjęcie. 

Joanna Nowaczyk

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZASIE EPIDEMII
Sprawozdanie marzec - kwiecień

Ośrodek Pomocy Społecznej, mimo ograniczenia bezpośredniego dostępu dla interesan-
tów do pomieszczeń w sytuacji epidemii koronawirusa pracuje nieprzerwanie, codziennie  
w swoich godzinach pracy. Sprawy do Ośrodka kierowane są za pośrednictwem Biura 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie. Dodatkowo pracownicy OPS pełnią 
dyżury pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00 oraz w soboty, 
niedziele i dni świąteczne w godzinach od 7.30 do 19.00 dla osób objętych kwarantanną 
domową i wymagających wsparcia, w szczególności osób samotnych, starszych, niepeł-
nosprawnych, w postaci żywności i leków. 

TELEFON DYŻURNY: 61 819 20 82
Pomimo braku bezpośredniego kontaktu z klientem, pracownicy wykonują zadania on-line 

i załatwiają wszystkie wnioski wpływające drogą elektroniczną, poprzez Pocztę Polską, 
za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta UM, a także w szczególnych przypadkach, 
przy braku innych możliwości dostarczenia – odbierane osobiście przez pracowników  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Na bieżąco są rozpatrywane wnioski  
i wydawane decyzje. Terminowo dokonywane są wypłaty wszystkich świadczeń. 

W związku z epidemią koronawirusa, OPS w Mosinie codziennie sporządza i przekazuje 
do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania dotyczące sytuacji związanej 
z COVID-19. Uruchomiono również dwa punkty konsultacyjne on-line, w których psy-
cholodzy udzielają porad, wspierają osoby wymagające pomocy i informują, gdzie mogą 
uzyskać pomoc. 

Dla dzieci uruchomiono 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze, które prowadzone są  
w trybie on-line, świadczące pomoc w rozwiązywaniu problemów.

- Dział Pomocy Społecznej: 315 decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, 
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poprzedzonych wywiadem środowiskowym w formie telefonicznej i koniecznością skomple-
towania dokumentów, 178 złożonych wniosków, 44 prowadzone procedury Niebieskie Karty 
(w tym 8 nowych środowisk) w rodzinach dotkniętych przemocą – monitoring, udzielanie 
wsparcia, informowanie o prawach i możliwościach uzyskania pomocy. 

Najważniejsze, realizowane zadania: zapewnienie usług opiekuńczych osobom samot-
nym opuszczającym szpital • współpraca z Fundacją Stworzenia Pana Smolenia – zapew-
nienie osobom wymagającym sprzętu rehabilitacyjnego • ●zapewnienie pomocy 3 osobom 
bezdomnym ●• dokonywanie zakupów i przygotowywanie paczek żywnościowych dla 
osób objętych kwarantanną • codzienna weryfikacja list osób objętych domową izolacją  
i kwarantanną • codzienne przekazywanie sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycz-
nej dot. podejmowanych działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa • ● 
codziennie kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną domową celem ustalenia 
potrzeb i zaopatrzenia w żywność oraz konieczne leki i realizowanie zgłaszanych potrzeb 
•  załatwienie pochówku 2 osobom samotnym • ●8 interwencji w związku ze zgłoszeniami  
o nieprawidłowościach w funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec małoletnich dzieci  • 
4 interwencje w związku ze zgłoszeniem zaniedbywania osoby dorosłej starszej i zależnej ● 
• 2 opinie do sądu na temat: kandydatów na rodzinę zastępczą oraz kandydata na opiekuna 
prawnego • 5 przygotowanych wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci 
oraz osób dorosłych zależnych • 2 przygotowane dokumentacje dla przypadków umiesz-
czenia małoletnich dzieci w pieczy zastępczej • przeprowadzanie wywiadów rodzinnych 
na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej • pomoc osobom niezaradnym życiowo 
w uzyskaniu i wypełnieniu wniosków o ustalenie niepełnosprawności, uzyskaniu zaświad-
czeń lekarskich i recept na leki, rejestracji w Urzędzie Pracy za pomocą Profilu zaufanego, 
wydawaniu i pomocy w wypełnianiu wniosków o świadczenie uzupełniające 500+ dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, udostępnianiu druków ZUS koniecznych 
do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej • stała współpraca z Gminnym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Strażą Miejską, Policją w zakresie działań związanych 
z zapobieganiem COVID-19 • przygotowanie informacji o sytuacji rodzinnej do Kancelarii 
Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Dziecka • 33 odpowiedzi na wnioski Policji o udo-
stępnienie danych osobowych • udzielanie przez asystenta rodziny wsparcia 14 rodzinom 
przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze (załatwianie w ich imieniu spraw 
urzędowych oraz współpraca na ich rzecz z instytucjami). 

- Dział Świadczeń Rodzinnych: 298 decyzji, 153 złożonych wniosków, 76 informacji, 736 
zarejestrowanych spraw, 910 wysłanych przesyłek (wszczęcia, decyzje, wnioski, wezwania, 
noty odsetkowe, pisma w sprawach dłużników i wierzycielek, tytuły wykonawcze, wnioski 
o ściganie, wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy i inne). Ponadto: 
archiwizacja akt świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rocznika 2008/2009, 
przygotowywanie list wypłat świadczeń, 8 spraw do Wojewody w związku z koordynacją, 
importowanie wniosków i pism z EMPATII oraz E-PUAP, zmiana terminów przyznanych 
świadczeń opiekuńczych w związku z utratą orzeczenia na podstawie ustawy o COVID-19 
(telefoniczna informacja, wszczęcie postępowania z urzędu i zmiana decyzji).  

ostateczne, pisemne stanowisko odnośnie 
lokalizacji uzbrojenia, w przypadku braku 
wymaganych zgód spółka Aquanet będzie 
zmuszona przerwać prace projektowe i roz-
wiązać umowę z biurem projektowym,

• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej w Cza-
purach – przygotowano dokumentację do 
przetargu,

• budowa zbiornika wód opadowych przy 
ul. Leśmiana w Mosinie – w trakcie realizacji,

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna  
w Drużynie ul. Krótka – przygotowano 
dokumentację do wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego (inwe-
storstwo zastępcze), konsultacje z Aquanet, 
weryfikacja prawna przekazanej Aquanet 
dokumentacji przetargowej,

• przygotowanie projektów uchwał:  
o wprowadzeniu Wieloletniego Planu Roz-
woju i Modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych w po-
siadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029; 
dotyczącej zgody na zawarcie porozumienia 
Gminy Mosina z Miastem Puszczykowo  
w sprawie Aglomeracji Mosińsko-Puszczy-
kowskiej.

• zlecenie przygotowania operatu szacunko-
wego określającego wartość nieruchomości, 
która będzie wniesiona aportem do majątku 
spółki Park Strzelnica,

• aktualizacja bazy adresowej Gminy 
Mosina na serwerach Państwowego Reje-
stru Granic, 

• korespondencja z Majątkiem Rogalin Sp. 
z o.o. w sprawie przedsądowego wezwania 
do zapłaty za bezumowne korzystanie przez 
spółkę z nieruchomości gminnej w Rogalinie,

• przygotowanie zestawienia podmiotów, 
które są zobowiązane wnosić coroczne opłaty 
przekształceniowe (przekształcenie prawa 
UW w prawo własności),

• korespondencja z WZDW w sprawie od-
szkodowań za nieruchomości przeznaczone 
pod poszerzenie drogi wojewódzkiej, 

• powtórne zlecenie geodecie okazania granic 
przebiegu projektowanej drogi tzw. Czerwonki 
w celu oznaczenia terenu do wycinki drzew,

• decyzje zatwierdzające projekty podziałów 
nieruchomości (10),

• nadawanie numerów porządkowych nie-
ruchomości działkom gruntów położonych 
wzdłuż ulic o nowo nadanych nazwach, 

• Przygotowanie aneksów przedłużających 
umowy dzierżawy gruntów rolnych w związku 
z koniecznością odwołania planowych przetar-
gów w stanie zagrożenia epidemiologicznego,

• utrzymanie dróg: trwa wiosenne profi-

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regio-

nalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, mając na uwadze obecną sytuację 
epidemiologiczną, od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicz-
nego, informacyjnego i doradczego  dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. 
Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 
7 dni w tygodniu pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać: seniorzy: tel.  782 271 227, e-mail: fundacjaorchidea@
poczta.fm, osoby doświadczające przemocy: 61 221 11 12, e-mail: pomoc@pcps.pl, 
osoby w kryzysie psychicznym, ich rodziny i opiekunowie: e-mail info@zielonecen-
trum.org.pl, tel. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61/8551-780 lub 
61/8306-888; poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00 – 20.00 tel. 723-223-343; wtorki 
w godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794, czwartki w godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-
928, soboty w godz. 8.00 - 20.00 tel. 691-750-794, niedziele w godz. 8.00 – 20.00 tel. 
516-140-928. Więcej szczegółów na stronie rops.poznan.pl->Koronawirus-informacje

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 
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lowanie dróg; zakończono prace związane 
z odmalowaniem oznakowania poziomego 
na terenie gminy;  przeprowadzono remont 
odcinków chodników w Mieczewie (ul. Sze-
roka), Dymaczewie Starym (ul. Szkolna), Mo-
sinie (ul. Topolowa); podpisano umowy na 
– przeprowadzenie badań ścieków kanalizacji 
deszczowej na terenie gminy, prace moderni-
zacyjne sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie 
ul. Leszczyńska/Mostowa/Wawrzyniaka/ 
Śremska, badania stabilności i projekt dot. 
skarpy na ul. Wiśniowej w Czapurach, spo-
rządzenie mapy dróg publicznych na terenie 
gminy,

• uzgodnienia, decyzje, projekty organi-
zacji ruchu:  80 zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 64 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy, 72 warunki 
techniczne dla przebiegu trasowego urządzeń  
w pasie drogowym; 44 projekty tymczaso-
wej organizacji ruchu; 13 spraw związanych  
z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów,

• transport, Strefa Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, odszkodowania: prowa-
dzenie spraw o likwidację szkód i odszko-
dowań komunikacyjnych; procedowanie; 
wysłano zapytanie dotyczące przeprowa-
dzenia przeglądów przystanków oraz wiat 
przystankowych,

• place zabaw, obiekty małej architektury: 
wykonano – zakup namiotu dla Sołectwa 
Czapury;  naprawa podestu na placu zabaw  
w Borkowicach; naprawa ogrodzenia na 
placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. 
w Mosinie, zlecono – naprawę ogrodzenia 
w Parku przy kanale w Mosinie; podpisa-
no umowę – odmalowanie „Chlebowego 
domku” na Zielonym Rynku; trwa procedura 
związana z zagospodarowaniem dz. o nr ew. 
119/2. obr. ew. Żabinko,

• lokale komunalne, lokale socjalne, lokale 
użytkowe własnością Gminy Mosina:  reali-
zacja zadań remontowo – budowlanych przy-
jętych w budżecie na rok 2020; procedowanie 
remontów świetlicy wiejskiej w Rogalinku.

• gospodarka odpadami: przygotowano  
i przekazano zestaw dokumentów komisji ds. 
monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina; przygoto-
wano „Analizę stanu gospodarki odpadami 
za rok 2019”;

• ochrona powietrza: obsługa wniosków  
w ramach programu „Czyste powietrze” (13); 
doradztwo w zakresie możliwości udziału  
w tym programie,fanpage „Mosina bez smogu”,

• zieleń i ochrona przyrody: trwały pra-
ce nad porozumieniem i negocjacje z ZUK  
w zakresie pielęgnacji zieleni, sadzenia roślin 
na terenach publicznych i w zakresie usuwa-
nia drzew i krzewów na terenach publicznych; 

Nowy Sekretarz Gminy Mosina
Z dniem 1 maja br. stanowisko Sekretarza Gminy Mosina 

obejmuje pani Monika Kujawska.
Monika Kujawska jest absolwentką wydziału prawa 

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
a także studiów podyplomowych w zakresie samorządu 
terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie War-
szawskim oraz Master of Public Administration (MPA) 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Szkoły 
Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu 
– pracownik socjalny, specjalizacje: organizowanie spo-
łeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób niepełnosprawnych. 

Od 12 lat jest związana zawodowo z administracją sa-
morządową. Pracowała najpierw w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu, jako koordynator ds. działań 
środowiskowych oraz pracownik socjalny.  Od 2015 r. jest 
zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w którym 
pracę rozpoczęła na stanowisku podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Biurze 
Rady. W marcu ubiegłego roku została powołana na wakujące stanowisko kierowni-
ka Referatu Organizacyjnego. W zawiązku z wygaśnięciem, z dniem 30 kwietnia br. 
umowy z dotychczasowym Sekretarzem Gminy Mosina panią Marleną Zaleśną-Tytyk, 
Burmistrz Gminy Mosina powierzył tę funkcję pani Monice Kujawskiej.  

Poza pracą zawodową, Monika Kujawska jest społecznikiem. Od wielu lat współpra-
cuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. 

Od roku 2005 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozdaj Siebie. Jest także członkiem 
Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Sami 
Swoi Niepełnosprawni w Mosinie, mosińskim koordynatorem „Szlachetnej Paczki”, 
w latach 1998 - 2015 – wolontariuszką m.in. w Olimpiadach Specjalnych, Monarze, 
Domu Pomocy Społecznej sióstr Serafitek, Hospicjum Palium, Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. W latach 2015 – 2019 pełniła 
funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie. 

W 2017 r. została nagrodzona przez Starostę Poznańskiego tytułem Wolontariusza 
Roku. W styczniu tego roku Burmistrz Gminy Mosina uhonorował ją nagrodą „Złote 
Dęby” za szczególną działalność społeczną na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców.

Pani Marlenie Zaleśnej-Tytyk dziękujemy za współpracę, a nowej Pani Sekretarz ży-
czymy owocnej pracy.             Joanna  Nowaczyk

OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z wprowadzonym przez rząd od 16 kwietnia 
obowiązkiem zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę 
w miejscu publicznym,  mieszkańcy Gminy Mosina,  
z początkiem obowiązywania tego nakazu, zostali za-
opatrzeni w maseczki. Burmistrz Gminy Mosina podjął 
taką decyzję w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 
w ramach swoich działań przeciwko rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa na terenie gminy. Zakupione maseczki 

wielorazowego użytku, wykonane są z przędzy antybakteryjnej zawierającej jony srebra. 
Do maseczek dołączona została instrukcja użytkowania.

Maseczki dostarczone zostały wszystkim osobom zamieszkującym Gminę, według 
złożonych deklaracji śmieciowych. Jedynie na podstawie tych deklaracji, Urząd Miejski 
mógł ustalić fatyczny status zamieszkania w gospodarstwach domowych – nie każdy 
mieszkaniec naszej Gminy jest tu zameldowany. 

Zgłoszone braki maseczek w skrzynce, były na bieżąco uzupełniane. Ich dystrybucję 
przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie, z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa zdrowotnego. Pomieszczenia, w których odbywało się konfekcjono-
wanie zostały wcześniej zdezynfekowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie. 
W dystrybucję maseczek zaangażowali się sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie, strażacy gminnych OSP, strażnicy miejscy, 
harcerze i wolontariusze – gorąco dziękujemy!                JN

Maseczki dla mieszkańców
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prowadzono postępowania w sprawach usu-
nięcia drzew i krzewów; uzgodniono wyko-
nanie nasadzeń drzew przez Zespół Parków 
Krajobrazowych w Rogalinku, 

• rolnictwo, łowiectwo i opieka nad bez-
domnymi zwierzętami: opiniowano roczne 
plany łowieckie kół; realizowano przyjmo-
wanie zwierząt do schroniska, usuwano 
padłe zwierzęta z terenów publicznych na 
podstawie zgłoszeń, realizowano opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami (dokarmianie),

• ochrona środowiska:  współpraca ze sta-
rostwem w zakresie przyjmowania wniosków 
dot. usuwania wyrobów zawierających azbest 
(10 wniosków), uzyskano potwierdzenie  
o aktualności zainstalowania stacji pomia-
rowej GIOŚ na terenie gminy; wystąpiono 
do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich  
w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli sta-
nu utrzymania fragmentów rowów w Dasze-
wicach, jak również o rozważenie wszczęcia 
z urzędu postępowania celem przywrócenia 
drożności urządzenia wodnego, skierowa-
no pisma do WPN z prośbą o wykoszenie 
odpływu Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego  
i rozwój infrastruktury turystycznej.

• decyzje o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu: wydano 38 decyzji oraz 
przeniesienia tych decyzji,

• rozpatrzonych zostało 195 wniosków  
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu  
w planie miejscowym, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina, ujęciu w obszarze zdegrado-
wanym i obszarze rewitalizacji oraz wypisów 
i wyrysów z miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego,

• procedury związane z przygotowaniem 
projektów planów miejscowych: Krosno – 
Krosinko: przygotowano projekt planu do 
opiniowania i uzgodnień; Czapury przy ul. 
Poznańskiej – przygotowano projekt planu 
do wyłożenia do publicznego wglądu; Mo-
sina – Krosinko, etap 1 (szkoła) – przekaza-
no do Biura Rady projekt planu; Czapury  
w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Gromadzkiej – 
przekazano do Biura Rady projekt uchwały  
o przystąpieniu do opracowania planu,

• przygotowano projekt uchwały w spra-
wie określenia lokalnych standardów urba-
nistycznych dla inwestycji mieszkaniowych 
na terenie Gminy Mosina – projekt pod-
lega jeszcze wewnętrznym konsultacjom 

Spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go w związku z wystąpieniem pierwszego 
przypadku zachorowania na SARS-CoV-2 
na terenie Województwa (od 26 lutego – 14 
spotkań)             Oprac. Joanna Nowaczyk

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

SPOTKANIA

Od 13 marca targowisko było czasowo zamknięte. Decyzję o zamknięciu targowiska 
Burmistrz, jako jego zarządca,  podjął zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Państwowe-
go Inspektora Sanitarnego, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy Mosina pierwszego, 
wielkopolskiego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Targowisko wznowiło swoją działalność od soboty, 2 maja. W związku z koniecznością 
zachowania środków bezpieczeństwa zdrowotnego zgodnych z obowiązującymi obostrzenia-
mi rządowymi oraz zaleceniami służb sanitarnych w sytuacji epidemii, w funkcjonowaniu 
targowiska wprowadzone zostały ograniczenia oraz środki ostrożności.

Targowisko jest otwarte od wtorku do soboty, w godzinach od 7.00 do 13.00. Plac na 
targowisku został wygrodzony i zabezpieczony. Ze względu na konieczność zachowania 
bezpiecznych odległości między stanowiskami, podzielono handel określonym asortymen-
tem na poszczególne dni targowe:

• we wtorki, piątki i soboty – handel wyłącznie żywnością, produktami pochodzenia 
rolniczego, sadzonkami oraz nasionami,

• w środy i czwartki – handel wyłącznie pozostałymi artykułami.
Dwie bramy, którymi można wchodzić i wychodzić z targowiska, są kontrolowane przez 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, a całość jest patrolowana przez Straż Miejską.  Na 
wejściu na teren targowiska zostały zastosowane środki ostrożności zgodnie z zasadami  
i przepisami prawa.

Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zachowania  
wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, wynikających z obowiązujących przepisów  
i zaleceń, w tym również wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W szczególności do:

• zakrywania ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty, szalika lub innego zabez-
pieczenia,

• noszenia rękawiczek ochronnych, bądź dezynfekcji rąk,
• zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób.
 Osoby niespełniające powyższych wymogów nie będą wpuszczane na teren targowiska.
Zgodnie z przepisami prawa na jedno stanowisko handlujące może przypadać czterech 

kupujących. Aby kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie na targowisku, 
dla zachowania limitu klientów określonego w obowiązujących przepisach prawa, każdy 
wchodzący na teren targowiska otrzymuje specjalną, silikonową opaskę, którą wychodząc, 
zobowiązany jest zwrócić pracownikowi pilnującemu porządku.

Opaski każdorazowo są dezynfekowane i przekazywane kolejnej wchodzącej osobie.
Przy wejściach na targowisko (będących jednocześnie wyjściami), znajduje się płyn do 

dezynfekcji rąk. Każdy wchodzący zobowiązany jest do ich zdezynfekowania. Zgodnie  
z zaleceniami służb sanitarnych, do odkażania rąk zobowiązani są sprzedający, także po 
każdej transakcji gotówkowej. 

Zużyte rękawiczki i maseczki należy wrzucać do kosza, który znajduje się przy każdym 
wyjściu. Szczegółowy regulamin oraz podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa, które 
należy zachować na targowisku znajdują się przy wejściach.

Apelujemy, by nie przedłużać swoich zakupów. Pamiętajmy, że inni też chcą je zrobić.
Pamiętajmy! To od nas samych i naszego zachowania zależy czy i w jakiej formie będzie 

dalej funkcjonowało targowisko. Bądźmy ostrożni i odpowiedzialni – tak jak do tej pory.
E-TARGOWISKO MOSINA – NADAL DZIAŁA

Uruchomione przez Urząd Miejski w związku z ograniczeniami i czasowym zamknięciem 
mosińskiego targowiska w sytuacji epidemii e-targowisko Mosina nadal działa. To miejsce 
udostępniania kontaktów,  w efekcie czego można realizować sprzedaż i zakup z dowozami 
lub odbiorem u sprzedawcy, tak jak targowisko podzielone na branże.    

Zachęcamy do korzystania! Adres e-targowiska: Portal społecznościowy Facebook->E-tar-
gowisko Mosina.              Oprac. J. 

Targowisko czynne od 2 maja

Komunikacja gminna - bezpłatna
Od 28 marca, na czas trwania epidemii koronawirusa, przejazdy komunikacją gminną 

są bezpłatne. Przypominamy także, że wprowadzone, w związku ze stanem epidemii 
ograniczenia w przemieszczaniu się na terenie kraju, dotyczą m.in. komunikacji pu-
blicznej, ograniczenia liczby zajętych miejsc siedzących.      JN
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Dyżur ZUS w Mosinie – 18 czerwca 
W związku z pandemią koronawirusa oraz ponownym otwar-

ciem Zakładu Usług Społecznych dla Interesantów, wracamy w nie-
co zmienionej formie do dyżurów pracowników ZUS - I Oddział  
w Poznaniu, które już od wielu lat cyklicznie odbywają się w Mosinie. 
Najbliższy dyżur zaplanowany jest na 18 czerwca br., w godzinach od 11. 
00 – 14.00 i będzie dotyczył zagadnień związanych z zakresem rent i eme-
rytur oraz możliwości założenia konta na PUE. Będzie odbywał się w sali 
Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, pl. 20 października 22 /Pasaż 
22/. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, spotkania indywidualne z eksper
tami będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu telefonicz- 

nym lub za pośrednictwem poczty e-mail na określoną godzinę, 
dlatego w celu zgłoszenia chęci udziału w konsultacjach, prosimy   
o kontakt. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.  Wszystkich 
obowiązywać będą ogólnie przyjęte zasady higieniczno-sanitarne, czyli 
maseczki oraz dezynfekcja rąk  lub rękawiczki, jak również zachowanie 
odległości. Eksperci ZUS będą oddzieleni od Interesantów specjalnymi 
ściankami z plexi.  Zapraszamy i przypominamy: zapisy przyjmujemy do 
17 czerwca br. pod numerem telefonu 510 197 558 oraz mailowo: gci@
mosina.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz limit miejsc. 

Eksperci Mieszkańcom
Gminne Centrum Informacji w Mosinie w  związku z pandemią korona-

wirusa, w nieco zmienionej formie kontynuuje wiele inicjatyw, z których 
mieszkańcy bardzo chętnie korzystali i do których się przyzwyczaili. Jednym  
z działań, które uruchomiliśmy, jest wsparcie w ramach akcji „Eksperci 
mieszkańcom”, które polega na udzielaniu porad on-line w  następujących 
dziedzinach: Tarcza antykryzysowa, prawo pracy, zakładanie i rozwój firmy, 
porady konsumenckie dotyczące ochrony interesów i praw konsumentów, re-
klamacji czy umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Naszym ce-
lem jest ułatwienie wszystkim  zainteresowanym mieszkańcom, w tym przed-
siębiorcom czy osobom bezrobotnym, dostępu do  porad ekspertów, którzy  
w prosty i przystępny sposób odpowiedzą na pytania z wielu dziedzin, 
a w których w obecnej sytuacji  przepisy bardzo szybko się zmieniają. 

Jak to działa? Zainteresowani mieszkańcy przysyłają swoje zapytanie 
za pośrednictwem maila do GCI  /gci@mosina.pl/. GCI przekazuje je do 
odpowiedniej instytucji (np. Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, radca prawny, Wielkopolska Wojewódzka Inspekcja handlo-
wa, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), a po uzyskaniu 
odpowiedzi, odsyłamy ją zainteresowanemu.  Oprócz tej formy wsparcia, 
ruszają także szkolenia (on-line), w tym rekrutacja na bezpłatny kurs języka 
angielskiego - poziom początkujący, webinaria m.in. z zakresu zakładania 
działalności gospodarczej oraz źródeł dofinansowania na ten cel, porady 
on-line, dyżury ekspertów, o czym będziemy na bieżąco informować na 
naszej stronie internetowej www.gci.mosina.pl oraz w mediach społecz-
nościowych https://pl-pl.facebook.com/gcimosina.         

Bezpłatny angielski DLA początkujących
Gmina Mosina we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego 

w Poznaniu organizuje bezpłatny kurs języka angielskiego A1 – poziom 
początkujący.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą speł-
nić odpowiednie kryteria: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
umowy cywilno-prawnej, prowadzące własną działalność gospodarczą, 
wiek 25-74 lat, miejsce zamieszkania w woj. wielkopolskim. Kurs odbywać 
się odbędzie się w 12 osobowych grupach w formie on-line, na platformie 
ZOOM. Szkolenie obejmuje 60 godz., które zostaną uzgodnione pomiędzy 
uczestnikami, a wykładowcą. 

Bezpłatny kurs odbywać się będzie zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego (ESOKJ), w ramach projektu Angielski PERFECT 
III. Szkolenie językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej  
z Wielkopolski. NR: RPWP.08.02.00-30-0318/18 realizowane w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
Oś priorytetowa: Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty 
konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.Planowany termin rozpoczęcia kursu 
– początek czerwca. Zapisy: email: gci@mosina.pl, tel.: 510 197 558.  
 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY i konsultacje
Gminne Centrum Informacji w Mosinie zaprasza na cykl warsztatów dot. 

zakładania własnej firmy. Warsztaty odbędą się on-line, za pośrednictwem 
platformy Zoom. Są bezpłatne dla uczestników. Odbędą się  9,16 i 18 
czerwca br. w godzinach od 16.00-20.00. Osoby zainteresowane proszone 
są o kontakt z GCI: zapisy tel. 510 197 558 lub gci@mosina.pl. Liczba miejsc 

ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy także do udziału 
w konsultacjach on-line w temacie pozyskiwania dotacji  na rozpoczęcie 
i rozwój działalności gospodarczej. Terminy spotkań on-line z doradcą to 
17 czerwca godz. 17.00-19.00- dotacje na rozwój firmy, 24 czerwca godz. 
17.00-19.00 - dotacje na  założenie firmy. 
     Karolina Adamczyk-Pięta 
                Kierownik Referatu Promocji i Kultury

Pomoc dla przedsiębiorców 
Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że wszyscy znaleźli-

śmy się w nowej sytuacji, także przedsiębiorcy. Pomimo ograniczeń 
i trudnych warunków muszą utrzymać swoje firmy. Przedsiębior-
cy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy 
Mosina poproszeni zostali o wypełnienie ankiety, którą w marcu 
przygotował i opublikował Urząd Miejski, by pozyskać wskazówkę 
co do kierunków działań pomocowych i zaproponowania rozwią-
zań najbardziej adekwatnych do potrzeb.  Burmistrz przygotował 
propozycję projektu uchwały z pakietem pomocowym dla firm  
i mieszkańców Gminy Mosina dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19, który przedstawił Radzie Miejskiej, a których ostateczny 

kształt przyjęty zostanie ustalony w toku procedowania projektu 
przez Radę. 

Mimo łagodzonych obostrzeń, nadal zachęcamy do korzystania 
z form pomocy dla handlu i usług gastronomicznych, uruchomio-
nych przez Gminę Mosina z myślą o ich wsparciu, a także pomocy 
mieszkańcom z początkiem stanu epidemii:

• e-targowiska Mosina ->mosina.pl->Dla Mieszkańca->E-Targo-
wisko Mosina

• „Zamawiaj jedzenie do domu” ->  mosina.pl->Komunikaty->Zo-
staję w domu-zamów jedzenie. 

       JN
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  • Ogłoszeno przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy  
ul. Świerkowej. 

Zadanie budowy ul. Świerkowej w Mosinie, którego realizacja 
zaplanowana została na ten rok, otrzymało dofinansowanie 
z rządowego programu – „Funduszu Dróg Samorządowych” 
w wysokości 455 472,72 zł. Dofinansowanie dotyczy 50 % 
kosztów wybudowania odcinka ul. Świerkowej od Szosy Po-
znańskiej do ul. Chopina. Pozostała część ul. Świerkowej – od 
ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie wykonana w całości ze 
środków Gminy Mosina.
  • Zakończono budowę ul. Strzałowej oraz Długiej w Mosinie 
– nastąpił odbiór zadań. 
Budowa ul. Brzechwy znajduje się w trakcie realizacji – zakoń-
czono budowę chodnika po jednej stronie ulicy, trwa budowa 
chodnika po drugiej stronie. Trwają przygotowania do położenia 
nawierzchni bitumicznej jezdni. Inwestycje zostały dofinanso-
wane ze środków rządowych w ramach  programu „Fundusz 
Dróg Samorządowych”.  Wykonawca - ul. Brzechwy: Zakład 
Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka . Koszt 
zadania – kwota zawarta w umowie: 2 956 340, 36 zł
Wykonawca ul. Strzałowa i Długa: Zakład Robót Drogowych 

Marek Dachtera  z Puszczykowa. Koszt zadania – kwota zawarta 
w umowie: – 1 025 262, 37 zł.
• Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Poznańskiej  
w Daszewicach – dokonano odbioru zadania.

• Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowe-
rowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w przetargu, 
który był przeprowadzony dla dwóch wariantach projektowych 
 – w wariancie przęsła z kompozytów polimerowych oraz z materia-
łów tradycyjnych. Najtańsza oferta złożona została w drugim wa-
riancie, przekroczyła ona jednak środki przeznaczone na to zadanie  
w budżecie. Rada Miejska na kwietniowej sesji zwiększyła na 
to zadanie środki, co umożliwi podpisanie umowy z wybranym 
wykonawcą. Wykonawca: Ikomont, Zakład Specjalistyczny Robót 
Budowlanych Zbigniew Przybecki z Janikowa. Koszt zadania– 
kwota zawarta w umowie: 1 719 179, 61 zł. 

• Podpisano umowę na budowę „Parku Strzelnica”, inwestycji 
realizowanej w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg 
rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowero-
wych w Parku Strzelnica”. W wyniku korzystnego rozstrzygnię-
cia przetargu, zaplanowany koszt tego zadania będzie niższy  
o 300 000 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r.
Projekt współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk  
z Poznania Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 
397,50 zł.

 • Przygotowywany jest przetarg na realizację I etapu budowy 
ul. Spokojnej w Czapurach. I etap przewiduje budowę odcinka 
chodnika z przebudowa sieci energetycznej ze względu na zajęcie 
pasa drogowego przez słup energetyczny.   

• Trwają przygotowania do przetargu na remont odcinka ul. 
Leszczyńskiej (droga powiatowa nr 2465P) na odcinku o dłu-
gości ok. 750 metrów – od sygnalizacji świetlnej na ul. Mosto-
wej do ul. Strzałowej. Gmina Mosina otrzymała na to zadania 
dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego w wysokości 665 962 
zł – to 50% kosztów tego zadania. Pozostałą część kosztów re-
monty odcinka tej drogi powiatowej poniesie Gmina. W ramach 
tej inwestycji, na odcinku   ul. Leszczyńskiej od sygnalizacji 
świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej, wyremontowana 
zostanie jezdnia oraz chodnik. 

• W zaawansowaniu znajduje się budowa szczelnego zbiornika 
wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno 
w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace są już 
na półmetku. Termin realizacji zadania do 29 listopada 2020 r.

Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólno-
budowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59.

• W trakcie realizacji jest zadanie budowy węzłów przesiad-
kowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) w ramach 
projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie trans-
portu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano aneksy terminowe  
z wykonawcami. Projekt współfinansowany z Unii Europej-

Stan realizacji inwestycji drogowych

ul. Brzechwy

ul. Długa

ul. Strzałowa

ul. Poznańska w Daszewicach
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skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020.

• W trakcie realizacji są projekty przebudowy ul. Budzyńskiej, 
ul. Dembowskiego i ul. Piaskowej w Mosinie. 

Tekst i fot. J. Nowaczyk 

Trwa weryfikcja ofert w ogłoszonym 20 marca przetargu na wykona-
nie długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji  - przebudowy ul. 
Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozu-
mieniem trójstronnym Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim i Aqu-
anetem. Inwestycję poprowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
Obejmie ona: budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku 
od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po 
południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy 
miasta, wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, 
przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejaz-
du kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia 
Osiedla „Za Barwą w Mosinie” z odprowadzeniem wody deszczowej do 
istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowa-
nych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę 
sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji  
z uzbrojeniem terenu.

Obecnie trwa budowa ul. Brzechwy. Wykonanie tego zadania, umożliwi 
etapowanie przebudowy ul. Sowinieckiej poprzez zamykanie na jej od-
cinkach ruchu i poprowadzenie go wytyczonymi objazdami, korzystając 
z ul. Marcinkowskiego, Wiosny Ludów, Gałczyńskiego i Brzechwy. 

 J. Nowaczyk

Sowiniecka – otwarcie ofert

Został ogłoszony przetarg na rozbudowę bu-
dynku Mosińskiego Ośrodka Kultury o windę 
zewnętrzną wraz z przebudową. 

Zadanie pod nazwą „Montaż windy wraz 
z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego Ośrodka Kultury” 
realizowane przez Gminę Mosina, znalazło się na liście ran-
kingowej w programie „Infrastruktura domów kultury”,  do 
dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w kwocie 107 000,00 zł.

Obecnie zaktualizowano wniosek i trwają przygotowywania 
dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.       JN

Winda dla Mosińskiego 
Ośrodka Kultury

Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z rządowego progra-
mu „Fundusz Dróg Samorządowych” na budowę ul. Świerkowej 
w Mosinie, w kwocie 455 472,72 zł. 

Dofinansowanie dotyczy 50 % kosztów wybudowania odcinka 
ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul. Chopina. Pozostała 
część ul. Świerkowej – od ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie 
wykonana w całości ze środków Gminy Mosina.

To kolejne dofinansowanie dla Gminy na budowę dróg z tego 
programu. W roku minionym, na budowę ul. Brzechwy, a także 
Długiej i Strzałowej z „Funduszu Dróg Samorządowych” pozy-
skaliśmy ponad 3 mln zł.               JN

Ponad 450 tysięcy na budowę 
ul. Świerkowej

Od 30 marca do odwołania Urząd Miejski w Mosinie prowa-
dzi akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. To pomoc  
w robieniu podstawowych zakupów dla samotnych osób starszych  
i niepełnosprawnych, które ze względu na stan epidemii i wskaza-
ne, szczególnie dla nich ograniczenia w przemieszczaniu się, nie 
wychodzą z domów. Koordynatorem głównym akcji jest Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, a wspierają ją wolontariusze Caritas,  
w tym działający przy parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie.

Urząd Miejski uruchomił specjalny numer telefon, pod którym 
osoby objęte akcją mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pomoc w 
zrobieniu zakupów. Pracownik mosińskiego Urzędu przyjmuje 
telefonicznie zgłoszenia takiego zapotrzebowania od poniedział-
ku do piątku, w godzinach od 9.00 – 12.00. Zgłoszenie trafia do 
koordynatora akcji, który przekazuje je wolontariuszowi w terenie. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Akcja skierowana jest do następujących osób mieszkających na 

terenie gminy Mosina, czyli:

- osób w wieku od 60 roku życia, któ-
re samotnie prowadzą gospodarstwo 
domowe, 

- osób w wieku od 60 roku życia, które 
zamieszkują z drugą osobą, która jest 
osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamo-
dzielną,

- osób z niepełnosprawnością od 18. roku życia, które zamieszkują 
na terenie gminy Mosina i samotnie prowadzą gospodarstwo domo-
we, bądź znajdują się pod opieką osoby w wieku od 60 roku życia.

Akcja „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam” trwa już prawie 
dwa miesiące i jak się okazało – jest potrzebna. Niemal codziennie 
Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc  
w zrobieniu zakupów. Osoby objęte akcją nadal mogą z takiej 
pomocy korzystać. Zgłoszenia można dokonać pod numerem 
telefonu: 531 052 992 . Więcej szczegółów i regulamin akcji na 
stronie mosina.pl->Seniorze nie jesteś sam.      

 J. Nowaczyk

Pomoc w zakupach dla seniorów – akcja trwa
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24 lutego do 24 kwietnia 
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 71 osób, z czego: 

28 pouczono, 16 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 
2650 zł,  27 legitymowano w związku z innymi czynnościami 
(świadkowie zdarzeń, kontrole nieruchomości itp.). Osoby po-
uczone: 8 – za nieprawidłowe parkowanie, 7 – za niestosowanie 
się do przepisów sanitarnych (COVID19), 3 – za zaśmiecanie 
miejsc publicznych, 1 – za dopuszczenie się nieobyczajnego 
wybryku, 1 – za usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu 
publicznym, 8 – za niedopilnowanie psa. Osoby ukarane: 4 
– za niedopilnowanie psów,  4 – za spalanie odpadów, 2 – za 
zaśmiecanie miejsca publicznego,  2 – za nieobyczajny wybryk, 
2 – za niestosowanie się do przepisów sanitarnych (COVID 
19), 1 – za uszkodzenie elementu infrastruktury drogowej, 1 
– za niewskazanie osoby, która popełniła wykroczenie drogo-
we. Osoby nietrzeźwe - 1 przewieziono na izbę wytrzeźwień, 
3 do miejsca zamieszkania, po 1 zgłosił się członek rodziny. 
Otrzymano 63 zgłoszenia dotyczące możliwości spalania od-
padów – po ich weryfikacji dokonano 23 kontrole. Ponadto 
przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami informując ich  
o możliwości skorzystania z dopłat do wymiany pieców oraz 
o stosowaniu bezdymnej techniki spalania w oparciu o zale-
cenia producenta kotła. Przeprowadzono 61 kontroli posesji 
pod kątem odprowadzania nieczystości płynnych, 5 nieru-
chomości pod względem poprawności złożenia deklaracji lub 
aktualizacji danych zawartych w deklaracjach. Po ogłoszeniu 
stanu epidemii i w zw. z poleceniem Wojewody Wielkopol-
skiego, kontrole na nieruchomościach zostały wstrzymane do 
odwołania. Wykonano 45 wspólnych patroli z policjantami  
z Komisariatu Policji w Mosinie  oraz 1 patrol ze Strażą Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. Patrole  realizowano  zarówno 
na I, jak i na II zmianie. 

Od 2 kwietnia zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskie-
go, Straż Miejska w Mosinie przeszła pod zwierzchnictwo Policji 
– zadania Straży realizowane są wyłącznie w zakresie działań 
związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów  
i obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID19. Na ten czas 
uruchomiono dodatkowo niedzielną zmianę w godzinach 10.00 
do 18.00. Od 14 kwietnia zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza 
Gminy Mosina, Straż Miejska wystawiła posterunki stałe do 
ochrony Urzędu Miejskiego oraz nocne dyżury telefoniczne. 
Służby nocne mogą zostać uruchomione w przypadku wystą-
pienia sytuacji nadzwyczajnych. 

Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie 
oprac. J. Nowaczyk

Telefon do patrolu 501 467 312

Strażnik miejski w urzędzie
Dlaczego Strażnik Miejski stoi przy wejściu do urzędu – to pytanie 

nurtuje ostatnio niektórych mieszkańców, ale też dla wielu jest oznaką 
przezorności i dbania o bezpieczeństwo naszej wspólnoty.  

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w związku  z epidemią COVID-19, 
podobnie jak w innych urzędach, został okresowo ograniczony dostęp 
do pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie. Sprawy za-
łatwia Biuro Obsługi Interesanta. W tej utrudnionej dla mieszkańców 
sytuacji, strażnik miejski udziela pomocy w ich sprawnej obsłudze, 
przy zachowaniu wytycznych wprowadzonych w związku ze stanem 
epidemii, pilnuje także stosowania się do zaleceń sanitarnych każdego 
z wchodzących do urzędu. Z uwagi na wciąż aktualne zagrożenie 
koronawirusem, to rozsądne rozwiązanie – chroni zarówno miesz-
kańców, jak i pracowników urzędu. Pomimo łagodzenia obostrzeń 
sanitarnych nie możemy tracić czujności.  

Służba Straży Miejskiej polegająca na ochronie urzędu to zadanie 
wprost wynikające z zapisu ustawy o strażach gminnych (miejskich). 
Podczas ochrony obiektów komunalnych strażnicy miejscy korzy-
stają z przysługujących im ustawowych uprawnień np. mogą wy-
dawać polecenia. Posiadają także przy sobie wyposażenie określone  
w przepisach (zasady użycia tych środków reguluje ustawa z dnia 
24 maja 2013 r. o środkach przymusu i broni palnej). Strażnicy są 
przygotowani, aby w każdej chwili móc także podjąć interwencję na 
zewnątrz budynku. 

Strażnik jest przez cały czas na posterunku, aby dbać o nasze bez-
pieczeństwo. W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, każdy  
z nas zapewne wolałby, aby funkcjonariusz dysponował odpowiednimi 
środkami, by skutecznie móc zareagować i udzielić nam pomocy. 

Pamiętajmy, że straż miejską powołuje się w celu ochrony porządku 
publicznego i spełnia ona służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 
Mosińscy strażnicy od początku epidemii pracują w ponadnormatyw-
nym wymiarze czasu pracy m.in. uruchomiono dodatkową służbę 
w niedziele, prowadzone są wspólne patrole z policją, wprowadzono 
możliwość uruchomienia służby nocnej w trybie alarmowym. W tym 
celu, na podstawie zapisu w ustawie o strażach, zawieszone zostały 
ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy tak, aby umożliwić wy-
dłużenie czasu służby w sytuacjach kryzysowych. Nie dopatrujmy 
się jakiś szczególnych powodów, dla których w urzędzie jest strażnik 
niż ponad te, iż działa on w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej 
lokalnej wspólnocie i że czyni to zgodnie z obowiązującym prawem 
i w jego granicach. 

Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie

Strażnicy interweniowali

Policja szuka sprawców podpalenia
W nocy z 28 na 29 października 2019 r. spłonął jeden z do-

mów w Dymaczewie Starym. Z ustaleń specjalistów wynika, 
że do tragedii doszło w wyniku podpalenia. 

Policja szuka sprawców tego zdarzenia. Nagroda 20 tysięcy 
złotych za pomoc w ustaleniu sprawców podpalenia domu 
rodziny z trójką małych dzieci w Dymaczewie Starym jesienią 
2019 r. tel.: 609 802 912. Anonimowość zapewniona. 
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FUNKCJONOWANIE OŚWIATY
Szkolno-domowa rzeczy wistość w czasie  
 zdalnego nauczania

Już ponad dwa miesiące szkolne budynki pozostają puste. Nie ma w nich 
uczniów, a nauczyciele przychodzą do sekretariatu tylko w pilnych sprawach. 
Nie oznacza to jednak, że szkoły nie działają. Codziennie od poniedziałku do 
piątku kilka tysięcy uczniów i kilkuset nauczycieli siada do pracy przy kom-
puterze. Niektórzy uczniowie chwalą sobie takie lekcje na które można wstać 
2 minuty przed ich początkiem (albo zabrać laptop do łózka). Inni narzekają 
na ilość pracy samodzielnej i głośno przyznają, że nie byli przyzwyczajeni do 
systematyczności i samodzielności. Nauczycielom przeszkadza fakt, że nie 
widzą reakcji uczniów na to co dzieje się na lekcji, bo uczniowie mają wyłą-
czone kamerki, albo ich brak. Mają wrażenie, że są w pracy cały czas, chociaż  
z domu nie wychodzili. A rodzice z kolei mówią o szkole w domu. Jedno jest 
pewne – wszyscy tęsknią do powrotu do szkoły i normalnych lekcji. A naj-
bardziej doskwiera brak kontaktów „na żywo” z rówieśnikami, uczniami, 
współpracownikami. A jak wygląda szkolna rzeczywistość nauczania zdalnego  
w Gminie Mosina? Wszystkie szkoły część zajęć prowadzą on-li-
ne. W klasach I-III jest tych lekcji od 10 do 80% ogólnej liczby zajęć  
w tygodniu. W klasach starszych od 30 do 80 % lekcji tygodniowo. Do 
zajęć on-line szkoły najczęściej wybrały platformy: Microsoft Office 365 
dla edukacji – Teams, Classroom, ZOOM, Messenger, ClassDojo, Zoom, 
Skype. Nauczyciele mają więc  bezpośredni, chociaż tylko przez kame-
rę internetową, kontakt z uczniami. Można dopytać o niejasności i być 
pytanym jak na zwyczajnej lekcji. Dla pozostałych lekcji, zgodnie z tygo-
dniowym planem zajęć, materiały do pracy dla uczniów przekazywane są  
w formie elektronicznej. Tutaj każda ze szkół wybrała swój „kanał” przesyła-
nia i odbierania zadań od uczniów. Wykorzystywane są również e-podręcz-
niki. Część lekcji wspierana jest filmikami wyjaśniającymi nowe zadania, a 
nauczyciele korzystają z gotowych rozwiązań lub nagrywają i udostępniają 
uczniom swoje filmy. Bardzo popularne są też aplikacje wspierające uczenie: 
LearningApps, Wordwall, ekreda, Genially,  Eduello, Quizizz, Paddlet, Pista-
cja, Matzoo, Scholaris, Escape Room, Kahot. Problemem dla nauczycieli jest 
mobilizacja wszystkich uczniów do systematycznej pracy i odsyłanie przez 
uczniów zrobionych zadań do sprawdzenia, samodzielność pracy uczniów oraz 
ilość czasu jaki poświęcają na e-nauczanie. Uczniowie (i rodzice) skarżą się na 
obszerny materiał do samodzielnego wykonania w domu. Są też problemy ze 

sprzętem (brak kamerek, słabe głośniki, ilość komputerów w domu) i z łączem 
internetowym. Ministerstwo Edukacji Narodowej 13 maja ogłosiło stopniowy 
powrót uczniów do szkół.  Przekazujemy informacje dotyczące terminów i zasad 
udziału uczniów w zajęciach: • ●od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
dla uczniów kl. I-III, • ●od 25 maja do 7 czerwca – konsultacje z nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia dla uczniów kl. VIII, • ●od 1 czerwca do 7 czerwca – kon-
sultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dla uczniów kl. IV-VIII z możli-
wością korzystania z biblioteki, • ●w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. –  egzaminy 
ósmoklasisty. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wspólnie  
z dyrektorami szkół zostały ustalone wymienione niżej zasady udziału uczniów  
w zajęciach.  Liczebność grupy na zajęciach i konsultacjach do maksymalnie 14 
uczniów w zależności od wielkości sali z zachowaniem 4m2 na każdą osobę. 
Rodzice zgłaszają ucznia do udziału na zajęciach w szkole minimum 2 dni 
robocze przed skorzystaniem z zajęć opiekuńczo-wychowawczych/konsultacji. 
W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości uczniów, niż liczba 
określona jako bezpieczna przez dyrektora szkoły to uczniowie dzieleni są na 
grupy. Na zajęcia/konsultacje przyjmowani są tylko uczniowie zdrowi. Z zajęć/
konsultacji nie może korzystać uczeń w przypadku, gdy w domu  w którym 
mieszka, przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji. Rodzice przyprowa-
dzający/odbierający dzieci do/z szkoły wchodzą tylko do strefy wyznaczonej 
przez dyrektora szkoły. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne pod-
ręczniki, zeszyty i ćwiczenia oraz przybory i nie wymieniają się nimi. Z sal,  
w których przebywają uczniowie należy usunąć wszystkie przedmioty których 
nie można poddać dezynfekcji. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie 
grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 
powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Grupy uczniów przebywające 
jednocześnie na boisku szkolnym powinny zachować dystans. Dla uczniów 
klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organ prowadzący zapewnia 
dowozy. Dowozy na konsultacje zostaną uruchomione po uzgodnieniu potrzeb 
pomiędzy dyrektorem szkoły, a rodzicami uczniów. Rodziców zachęcam do 
bieżącego śledzenia komunikatów przesyłanych przez dyrektora szkoły i wy-
chowawców. Wszystkim nauczycielom dziękuję za intensywne prowadzenie 
zdalnego nauczania, a pracownikom szkół i strażakom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy, za pomoc w przygotowaniu placówek do 
bezpiecznego pobytu na terenie szkoły przez uczniów.

Anna Balcerek-Kałek 

Przedszkola i oddziały przedszkolne otwarte
Decyzją rządu, od 6 maja br. otwarte zostały przedszkola  

i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 
Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Mo-

sina, rozpoczęły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 11 maja br.  
i funkcjonują zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego ustalonymi 
w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego:

Dostępne instytucje 
kultury i sportu

W związku decyzją rządu o wprowadzeniu drugiego etapu znosze-
nia ograniczeń związanych z COVID-19 i możliwością stopniowego 
otwierania instytucji kultury i obiektów sportowych, w Gminie 
Mosina powróciły do działalności bezpośredniej, z ograniczeniami 
wynikającymi z zaleceń służb sanitarnych, Mosińska Biblioteka 
Publiczna – od 8 maja, Galeria Sztuki w Mosinie – od 6 maja oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – od 4 maja.  Szczegółowe 
informacje dotyczące obowiązujących zasad i ograniczeń w działal-
ności tych instytucji , a także informacje o działalności Mosińskiego 
Ośrodka Kultury–> s. 16 „Kultura i sport – aktualności”  JN  

 Burmistrz Gminy Mosina
oraz Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska
 i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie

Z A P R A S Z A J Ą
Mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, organizacje 

 społeczne, oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do 
udziału w konkursie

ZIELONA  GMINA  2020
Deklarujący swój udział w konkursie poprzez ukwiece-

nie balkonów, okien, zieleńców, ogrodów przydomowych, 
rodzinnych  ogrodów działkowych oraz zagospodarowa-
nia zielenią nowych terenów na osiedlach, w zakładach pra-
cy, przyczyniają się do poprawy warunków życia w mieście  
i na wsi, jego estetyki zarówno w miejscu zamieszkania jak  
i w pracy oraz utrwalenie wizerunku Miasta i Gminy.

Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina do 
29 maja 2020 r. Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie 
mosina.pl->Zaproszenia->Zielona Gmina 2020, a także w Biurze 
Obsługi Interesanta UM. 
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• Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przed-
szkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed 
skorzystaniem z opieki przedszkolnej.

• Grupa przedszkolna może liczyć do 12 dzieci w zależności 
od wielkości sali.  

W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać te dzieci, 
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką 
nad dziećmi w domu. W przypadku zgłoszenia przez rodziców 
większej ilości dzieci, niż określona przez dyrektora placówki jako 
bezpieczna, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których 
rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania 
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19. Jeżeli 
liczba dzieci nadal będzie przekraczała bezpieczną ilość dzieci 
przebywających w placówce, będą one przyjmowane rotacyjnie, 
z tygodniowym czasem pobytu w przedszkolu. 

• Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane są 
tylko dzieci zdrowe.

• Nie mogą być przyjęte dzieci, gdy w domu, w którym mieszka 
dziecko przebywają osoby w kwarantannie lub w izolacji.

• Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci, nie mogą wcho-
dzić do budynku przedszkola, a dzieci – nie mogą przynosić do 
przedszkola swoich zabawek i przedmiotów osobistych.

• Dzieci i pracownicy przebywający na terenie przedszkola nie 
muszą zasłaniać ust i nosa. 

Na przyjęcie dzieci, gminne przedszkola i oddziały przedszkolne 
w szkołach, zostały wcześniej przygotowane:

• Sale, w których przebywają dzieci, a także place zabaw na 
terenie przedszkola, zostały zdezynfekowane lub ozonowane przez 

Ochotniczą Straż Pożarną, przy czym 
z sal usunięto zabawki, których nie 
można poddać dezynfekcji. Zwinięto 
także dywaniki. 

• Do każdej placówki został dostar-
czony płyn do dezynfekcji w ilości 10 
litrów, który jest dostępny dla wszyst-
kich pracowników przebywających 
na terenie placówki.

• Pracownicy przedszkoli zostali 
wyposażeni w rękawiczki, przyłbice, ochronne fartuchy.

• Dyrektorzy placówek opracowali procedury wewnętrzne 
przyjęcia i przebywania dzieci w przedszkolu. Zapoznano z nimi 
pracowników, rodziców, a także organ prowadzący, któremu 
placówki przekazały także procedury postępowania na wypadek 
podejrzenia zakażenia.

W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika 
placówki, dyrektor szkoły lub przedszkola niezwłocznie poinfor-
muje o tym organ prowadzący. Na placu zabaw będzie mogła 
przebywać tylko jedna grupa dzieci. Zarówno place zabaw, jak  
i sprzęt, z których korzystają dzieci w przedszkolu, będą codzien-
nie dezynfekowane.

Do odwołania nie będą organizowane dowozy gminne dla 
dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają szkoły i przedszkola  
w zdalnym nauczaniu i zachęcamy do dalszego, wspólnego dbania 
o bezpieczeństwo.               Oprac. JN, fot. OSP Mosina

Gmina Mosina uzyskała grant 
w wysokości 105 534,00 zł na 
zakup komputerów dla 9 gmin-
nych szkół.  Pieniądze pochodzą 
ze środków Unii Europejskiej,  
z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 osi 
priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możli-

wości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach”. Zgodnie z założeniami tego programu, wsparcie 
w postaci grantu przeznaczone jest na doposażenie jednostek 
oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia 
lekcji w trybie zdalnym. 24 kwietnia Gmina podpisała umowę na 
realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.” 
Za pozyskaną kwotę zostało już zakupionych 40 laptopów, które 
trafią w użyczenie do uczniów i kilku nauczycieli, z przeznacze-
niem na kształcenie w systemie zdalnym.   Z powodu epidemii 
koronawirusa, nauczanie w systemie zdalnym odbywa się obecnie 
we wszystkich szkołach w Polsce. Dla wielu taki system to problem 
natury technicznej, gdy na przykład w tym samym czasie, w za-
jęciach on-line uczestniczyć musi więcej niż jedna osoba. Dzieje 
się tak, gdy w domu jednocześnie kilkoro rodzeństwa uczestniczy  
w lekcjach on-line, dodatkowo rodzice pracują zdalnie.

Złożenie przez Gminę wniosku o grant na komputery poprzedziła 
diagnoza sytuacyjna. Na jej podstawie ustalona została liczba 

uczniów i nauczycieli  wymagających sprzętowego wsparcia, by 
e-nauczanie przebiegało bez zakłóceń. 

Za pozyskaną kwotę (maksymalna kwota jaką można było uzy-
skać) zakupionych zostało 40 laptopów, które trafią do uczniów 
i kilku nauczycieli, w użyczenie na czas zdalnego nauczania. Nie 
wypełni to całego zapotrzebowania, gdyż z diagnozy przeprowa-
dzonej przez szkoły wynika, że potrzebujemy 80 komputerów, 
dlatego Gmina strać się będzie o dalsze środki na ten cel, z kolej-
nego rozdania grantowego. 

Szkoły od początku realizacji nauczania zdalnego użyczały kom-
putery i laptopy, które są na co dzień dostępne w szkole dla uczniów. 
Ponieważ może zdarzyć się, że wniosków o nowe będzie więcej 
niż sprzętu, w Gminie przyjęto następujące kryteria przydziału:

1. Liczba dzieci w rodzinie: + 10 pkt. za każde dziecko będące 
uczniem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Mosina.

2. Dochody w rodzinie poniżej 528 zł na osobę w rodzinie:  
+ 10 pkt.

3. Rodzic samotnie wychowujący dziecko: +5 pkt.
4. Rodzina otrzymała sprzęt w ramach projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mosina”: - 10 pkt.
5. Uczeń klasy VIII: + 10 pkt.
Wnioski o użyczenie sprzętu zakupionego z projektu „Zdalna 

Szkoła” można składać w szkole, w której uczy się dziecko na 
specjalnie przygotowanych drukach.            JN

Sto tysięcy na laptopy dla szkół
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Sprawozdanie z działalności 
Rady Miejskiej 
Kwiecień

W kwietniu Rada Miejska w Mosinie obradowała na 
jednej sesji. Odbyła także 4 posiedzenia komisji stałych  
i 1 posiedzenie komisji doraźnej. Przebieg posiedzeń 
przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można 
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej 
zakładce Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 61 8 109 
541. Na stronie mosina.esesja.pl można śledzić 
nadchodzące posiedzenia komisji oraz sesje wraz  
z załączonymi dokumentami (projekty uchwał, 
inne załączniki) oraz wyniki głosowań w poszcze-
gólnych punktach obrad danej sesji. Przebieg sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie transmitowany jest na 
żywo na stronie mosina.esesja.pl/  Oprac. JN

Zdalne obrady
Po krótkiej przerwie spowodowanej sytuacją epi-

demiologiczną (w marcu nie odbyły się posiedzenia 
komisji) , Rada Miejska w kwietniu pracowała zgodnie 
z ustalonym na początku roku harmonogramem.

Posiedzenia komisji i sesje były prowadzone  

w trybie zdalnym tzn. w formie wideokonferen-
cji. Podobnie będzie wyglądała praca w maju  
i czerwcu. To ogranicza możliwość bezpośredniego 
udziału mieszkańców w pracach Rady Miejskiej.

Wszystkie posiedzenia będą nagrywane i udo-
stępniane mieszkańcom, wszystkie sesje będą 
transmitowane na żywo. Mieszkańcy, którzy chcie-
liby przekazać ważną sprawę radnym w trakcie 
zdalnych obrad proszeni są o kontakt. Otrzyma-
ją wtedy kod dostępu do wideokonferencji. Sesja  
w dniu 29 kwietnia 2020 r. miała miejsce w hali 
widowiskowo-sportowej z zachowaniem wszyst-
kich środków ostrożności.

Podziękowania 
W trudnym dla wszystkich stanie epidemii radni 

nie tylko wykonywali swoje zadania uczestnicząc  
w posiedzeniach, zgłaszając zapytania i interpela-
cje, ale włączali się w pomoc dla mieszkańców czy 
służby medycznej. Wielu radnych niosło pomoc 
osobiście w formie wolontariatu wspomagając 
osoby starsze, wpłacając pieniądze na różne akcje 
oraz we współpracy z innymi osobami uczestni-
czyło w szyciu i dostarczaniu maseczek.

Radni Rady Miejskiej zorganizowali także zbiórkę 
pieniędzy. Zebrane środki zostały przeznaczone 
m.in. na wsparcie akcji prowadzonych m.in. przez 
Jadłodzielnię, Mosiński Alarm Smogowy, Fundację 
Małych i Dużych Wojtusiaki poprzez zakup mate-

riałów potrzebnych do produkcji przyłbic i mase-
czek. Trafiły one m.in. do Szpitala w Ludwikowie, 
na ul. Przybyszewskiego w Poznaniu (oddział ga-
stroenterologii), do Centrum Onkologii na Garba-
rach, do Szpitala Położniczego na ul. Polnej, do DPS  
w Psarskiem k. Śremu oraz Domu Seniora Świer-
kowy Zakątek w Mosinie.

Wszystkim radnym za wspaniałą postawę w tym 
trudnym czasie bardzo dziękuję. Szczególne po-
dziękowania składam p. radnej Ewelinie Dudek, 
która w imieniu nas wszystkich fizycznie uczestni-
czyła w akcji przekazywania maseczek szpitalom.

Podziękowania należą się także tym wszyst-
kim Mieszkańcom, którzy z potrzeby serca w 
czasie zagrożenia brakiem środków ochronnych  
w placówkach medycznych pośpieszyli na ratunek 
poświęcając swój czas na szycie maseczek i niosąc 
pomoc potrzebującym.

Chciałabym także podziękować strażakom 
OSP i strażnikom Straży Miejskiej za wszystkie 
działania  na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców  oraz za zabezpieczenie sesji, która odbyła się 
w hali widowiskowo-sportowej.    

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej 

Gmina upamiętniła
Konstytucję 3 Maja 

W tym roku, upamiętnienie 229. rocznicy uchwalenia majo-
wej Konstytucji, ze względu na stan epidemii nie było możliwe 
z udziałem mieszkańców. Pamiętaliśmy jednak o tym ważnym, 
wydarzeniu. W dniu Święta Narodowego 3 Maja Burmistrz Gmi-
ny Mosina Przemysław Mieloch oraz Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Małgorzata Kaptur, w imieniu społeczności Gminy Mosina 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed sarkofagiem Prezydenta Hr. 
Edwarda Raczyńskiego w kościele parafialnym pw. św. Marcelina  
w Rogalinie oraz przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Mosinie.

Na mosińskim rynku, przed Urzędem Miejskim oraz przy po-
mniku Tadeusza Kościuszki pojawiły się na masztach flagi. Flagi 
państwowe, wywiesili także nasi mieszkańcy. 

J. Nowaczyk
Fot. Mosiński Ośrodek Kultury„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 

bo miłość jest nieśmiertelna…”
Emily Dickinson

Panu Radnemu
Arkadiuszowi Cebulskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy

składają

Burmistrz Gminy MosinaPrzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

ś.p. Wojciecha Szlagowskiego 

      radnego III kadencji 
     Rady Miejskiej w Mosinie w latach 1998-2002.

    Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy serdecznego współczucia
składają

Burmistrz Gminy MosinaPrzewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie
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lub telefonicznie, korzystając z:- naszego katalogu dostępnego na 
stronie,-www.bibliotekamosina.pl, - telefonu: 61 8132 332,- adresu 
mailowego : wypozyczalnia@bibliotekamosina.pl.

Biblioteka pracuje w skróconych godzinach. Pozostały czas przezna-
czony jest na szykowanie książek i niezbędne czynności sanitarne. 

Biblioteka Mosina • poniedziałek, czwartek i piątek: 13 – 18, wtorek 
i środa: 18 – 16. 

Filia w Krosinku • poniedziałek i czwartek: 10 – 14, wtorek i środa: 
15 – 19, piątek: 12 – 16.

Filia w Rogalinku •poniedziałek i piątek: 15 – 19, wtorek, środa 
i czwartek: 10 – 14. 

4. Zamówienie będzie gotowe do odbioru następnego dnia. Książki 
będą czekać na odbiór dwa dni, po tym czasie wrócą na półkę

5. Przy stanowisku wypożyczeń/zwrotów będzie mogła znajdo-
wać się tylko osoba wypożyczająca. Dbamy o bezpieczeństwo swoje 
i czytelników: wstęp do biblioteki tylko w maseczkach i po zdezynfe-
kowaniu rąk – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Książki po zwrocie poddane są trzydniowej kwarantannie, co 
oznacza, że nie będą przez ten czas dostępne kolejnym czytelnikom.

Rozumiemy, że wiele osób boi się o swoje zdrowie i bardzo ogranicza 
wyjścia, dlatego podtrzymujemy okres prolongaty książek do końca 
maja. Do tego czasu nie naliczamy opłat za przetrzymanie książek. 

DO ZOBACZENIA! MBP

Galeria Sztuki otwarta dla zwiedzających
Informujemy, że od 6 maja 2020 r.  ponownie możliwe jest zwie-

dzanie wystaw w Galerii Sztuki, w tym także Galerii Historycznej. 
Galeria działa w następujących dniach i godzinach: wtorek 9.30 – 
15.30, śtoda 9.30 – 15.30, czwartek 9.30 – 15.30, piątek 9.30 – 15.30

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa zarówno 
zwiedzających, jak i pracowników, spowodowanego epidemią CO-
VID -19, prosimy o pozostawanie podczas wizyty w maseczkach na 
twarzy i rękawiczkach oraz zachowywanie bezpiecznej odległości 
min. 2 metrów. Mając na uwadze odległość między zwiedzającymi 
w stosunku do powierzchni Galerii, jednocześnie mogą przebywać w jej 
wnętrzach maksymalnie - 4 osoby. Nasi pracownicy poinstruują Pań-
stwa o kierunku zwiedzania, zadecydują o liczbie osób wchodzących 
oraz wskażą miejsce, gdzie można zdezynfekować ręce. Bardzo prosimy 
o zastosowanie się do ich postanowień w imię naszego wspólnego 
bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że WC i zaplecze socjalne 
nie będą dostępne dla zwiedzających. Zapraszamy na naszą stronę 
internetową i Facebook, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące 
naszej działalności. Z Galerią można kontaktować się mailowo: info@
galeriamosina.pl oraz telefonicznie: 61 8 191 591. 

Galeria Sztuki w Mosinie

Mosiński Ośrodek Kultury
Rząd wprowadza kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych 

z pandemią koronawirusa. Pojawiły się pierwsze możliwości na or-
ganizację przez Mosiński Ośrodek Kultury ogólnodostępnych form 
kulturalnych dla mieszkańców. Od 18 maja 2020 r. uzyskaliśmy moż-
liwość przywrócenia funkcjonującego w okresie letnim kina plenero-
wego. Biorąc pod uwagę wiosenne kaprysy pogodowe, zamierzamy 
w pierwszym rzędzie uruchomić formę kina samochodowego. Obecnie 
prowadzimy przygotowania organizacyjne i techniczne, czekamy 
także na obowiązkowe przed otwarciem, szczegółowe wytyczne ze 
strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Kultura nie zasługuje na czas próżni i bezczynności, dlatego pra-
cownicy Ośrodka, wykorzystując obecne możliwości, realizują wiele 

OśrodEK Sportu i Rekreacji w Mosinie
Od 18 maja na terenach obiektów administrowanych przez OSiR w Mo-

sinie zostają wprowadzone następujące zasady. (Na podstawie Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020) Limity osób, które będą 
mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do 
ich powierzchni: 

• do 300 m² - 12 osób, 1 trener
• od 301 m² do 800 m²  - 16 osób, 2 trenerów
• od 801 do 1000 m2  - 24 osoby, 2 trenerów
• powyżej 1000 m² - 32 osoby, 3 trenerów.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą 

obowiązywać zasady takie jak: weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób 
wchodzących na obiekt (zarządca); brak możliwości korzystania z szatni 
i węzła sanitarnego (poza WC); dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu 
i każdej grupie; korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja 
po użyciu; obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających 
obiekt; szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące 
formuły prowadzenia zajęć. 

Szczegółowe informacje na stronie www.osirmosina.pl
Wyniki konkursu „Ćwiczenia w warunkach domowych”

W kwietniu OSiR w Mosinie ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Mosina pod hasłem: „Ćwiczenia w warunkach domowych”. 
Prace nadsyłano do 6 maja.  Dzieci i młodzież wykazały się niezwykłą 
kreatywnością. Przesłane do nas filmy były bardzo ciekawe. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  Filmy zwycięzców są dostępne 
na naszej stronie internetowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym: 1 miejsce – David B. 5 lat, Dominik M. 
6 lat, 2 miejsce – Amelia G. 6 lat, 3 miejsce – Magdalena S. 6 lat.

Klasy 1 – 3 szkół podstawowych: 1 miejsce – Wiktor F. kl. II, 2 miejsce 
– Zosia K. kl. III, 3 miejsce – Agata P. kl. II.

Kasy 4-6 szkół podstawowych: 1 miejsce – Kaja O. kl. V, 2 miejsce – 
Wiktoria M. kl. V, 3 miejsce – Mikołaj K. kl. V. 

Zajęcia w OSiR w Mosinie -- Zapraszamy – JUŻ DZIAŁAMY!
Od 18 maja na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów mogliśmy 

powrócić na halę sportową. Dzięki temu zajęcia, które prowadziliśmy 
w ramach strefy fitness na nowo mogły powrócić do obiektu przy ul. 
Krasickiego 16. Zwiększyliśmy limit osób biorący udział w zajęciach z 6 
do 12. Powoli wracamy na dawne tory. Już teraz możecie uczestniczyć 
w treningach organizowanych przez OSiR. Do końca maja możecie jeszcze 
zakupić karnet na zajęcia w promocyjnej cenie 55 zł! Sprawdźcie naszą 
ofertę na stronie www.osirmosina.pl – zakładka „Zajęcia online/grupowe”. 
Od 1 czerwca pojawi się nowy grafik. Zwiększymy liczbę zajęć, które będą 
odbywać się na terenie hali. Od 6 czerwca zostają zawieszone zajęcia online. 
Szczegółowe informacje uzyskacie na naszej stronie lub pod numerem 
telefonu: 797 720 297

Od 4 maja możliwe jest również korzystanie z kompleksu ORLIK przy 
ul. Krasickiego 16 oraz ze Stadionu w Mosinie. Regularnie odbywają się 
tam treningi. Z obiektów mogą również korzystać mieszkańcy po wcze-
śniejszym ustaleniu terminu z administratorem obiektu. Kontakt znajdą 
Państwo na naszej stronie. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
 

Mosińska Biblioteka Publiczna zaprasza
Od 8 maja biblioteka czynna jest w nieco zmienionej formie i godzinach. 

Aby zapewnić Państwu i sobie maksymalne bezpieczeństwo zmieniamy 
warunki działania wypożyczalni. Oto nowe zasady:

1. Wypożyczanie i zwrot książek będą odbywały się
w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci w Mosinie.
w Mosinie. 2. Nie będzie możliwy wolny dostęp do półek.
3. Prosimy, by książki zamawiać przez Internet

KULTURA I SPORT - aktualności
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form pod hasłem „Kultura w sieci”. 
Wspólnie z Hufcem ZHP w Mosinie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny 

z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II „PASJE JANA PAWŁA II”. Wpły-
nęło wiele pięknych prac. Ruszyły „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. 
Przygotowujemy prezentacje fi lmów, prelekcje i pokazy w wersji on-line. 

Powstaje nowa sztuka teatralna przygotowywana przez teatr dziecięco – 
młodzieżowy. Tym razem do spektaklu dołączą dorośli. Mamy nadzieję, 
że wkrótce zobaczymy się z widzami na scenie MOK. 

Na naszej stronie FB prezentowane są galerie domowe prac uczestniczek 
z pracowni plastycznej. Możemy podziwiać piękne zbiory obrazów, prac 
malowanych na szkle lub rękodzieła, które powstało przed i w trakcie 
trwającej pandemii. Zapraszamy do wirtualnej galerii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w akcji 
„Pokoloruj z nami SERCE”.  Pragniemy podziękować także wszystkim 
służbom, które włączają się do walki z koronawirusem. Do akcji włączyły 
się również uczestniczki zajęć z pracowni plastycznej MOK, szyjąc piękne 
serca dla medyków i pacjentów.  Upominki zostały przekazane do szpitala 
w Puszczykowie i jednoimiennego szpitala przy ulicy Szwajcarskiej w Po-
znaniu. 

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach online. Na naszej stronie moż-
na usłyszeć utwory grane przez uczestników lekcji gitarowych, seniorzy 
tworzą pierwsze prezentacje, a najmłodsi mają okazję dołączyć do zabaw 
z ołówkiem, farbami i pędzlem.  Zapraszamy: www.kultura.gmina.pl FB 
– Mosiński Ośrodek Kultury.                         MOK

W 75. rocznicę 
8 maja przypa-

dła 75. rocznica 
zakończenia II 
wojny świato-
wej w Europie, 
obchodzona 
w kilku jej 
krajach, także 
w Polsce, jako 
Dzień Zwycię-
stwa. 

W związku 
z trwającą pan-
demią i obowiązkiem zachowania środków ostrożności, w Gminie Mosina 
dzień ten został upamiętniony bez bezpośredniego udziału mieszkańców. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, w imieniu społeczeństwa Gminy 
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem na Placu 20 Października. 
Pomnik Pamięci Ofi ar Hitleryzmu autorstwa prof. Józefa Murlewskiego, 
został ufundowany przez społeczeństwo i stanął na rynku w Mosinie 
w roku 1972, a trzy z jego tablic poświęcono ofi arom tamtej wojny.

8 maja 1945 roku o godzinie 23.01, Niemcy zaprzestali działań zbrojnych 
na wszystkich frontach, a w ciągu kolejnych dwóch godzin niemieckie 
dowództwo podpisało w Berlinie bezwarunkową kapitulację wobec za-
chodnich aliantów i ZSRR. Trwający 6 lat konfl ikt zbrojny pochłonął 
w Europie ponad 40 milion ofi ar. W Mosinie i okolicach, w ciągu 6 lat 
okupacji Niemcy aresztowali 513 osób, w tym 58 dzieci. Spośród aresz-
towanych zginęło ok. 400 osób. Wobec mieszkańców Ziemi Mosińskiej 
niemiecki okupant zastosował wszystkie formy represji. Nasi mieszkańcy 
walczyli na różnych frontach II wojny światowej, składając w niej także 
ofi arę krwi. 

W wyniku tej wojny śmierć poniosło ponad 6 milionów polskich oby-
wateli. 

J. Nowaczyk / Fot. Mosiński Ośrodek Kultury

172. rocznica proklamacji 
niepodległości w Mosinie 

3 maja obchodziliśmy Narodowe Święto Trzeciego Maja, 
w 229. rocznicę  uchwalenia przez polski Sejm majowej Konstytucji. Tego 
dnia minęła także inna, szczególnie bliska nam  – mieszkańcom Ziemi 
Mosińskiej,  172. rocznica ogłoszenia polskiej, niepodległej republiki 
w Mosinie, w czasie Wiosny Ludów.  Podobnie jak w przypadku trze-
ciomajowego, narodowego święta i tego historycznego wydarzenia, 
w tym roku nie jest nam dane celebrować. Warto jednak o nim pamiętać, 
bo to ważny element naszej lokalnej tradycji, naszej tożsamości z Małą 
Ojczyzną. Już w latach 50. XX w. pojawiły się elementy upamiętniania 
proklamacji Rzeczpospolitej w Mosinie z czasów Wiosny Ludów.  Od roku 
1983, doroczne święto mieszkańców tzw. Dni Mosiny obchodzone są 
pod nazwą Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. W roku 1998 Rada Miejska 
w Mosinie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jako najwyż-
sze lokalne wyróżnienie, od roku 1999 przyznawane jest zasłużonym 
dla Ziemi Mosińskiej. Dwa lata temu, 170. rocznicę proklamacji uczci-
liśmy obchodami, w organizację których włączyli się także aktywnie 
mieszkańcy.Również w roku ubiegłym, elementem upamiętnienia  była 
inscenizacja historyczna, w której wykonaniu udział wzięło ok. 100 miesz-
kańców naszej Gminy. W tym roku, ze względu na sytuację epidemii,  
póki trwa jej stan, nie możemy obchodzić tak jak zwykle ważnych świąt 
i rocznic, organizując formy z  bezpośrednim udziałem mieszkańców. 
Mimo, że planowana była także forma uczczenia kolejnej rocznicy pro-
klamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej kolejną rekonstrukcją zrealizo-
waną przez mieszkańców, tym razem jako inicjatywa oddolna, nieste-
ty w tym roku nie odbędzie się.  Pamiętajmy jednak o naszej historii, 
z której możemy być dumni. Dla upamiętnienia  172. rocznicy ogłoszenia  
niepodległej republiki w Mosinie, wspólnie z panem Jackiem Szeszułą, 
przygotowaliśmy rys historyczny o tym wydarzeniu. Artykuł dostępny jest 
na stronie mosina.pl->Wydarzenia->Rzeczpospolita Mosińska co znaczy. 
Joanna Nowaczyk

Aby łączyła nas tradycja 
Rzeczypospolitej Mosińskiej

W czasie ostatnich miesięcy pojawiła się dyskusja wokół  lokalnej historii 
i wydarzeń 1848 roku –Wiosny Ludów, proklamowania Rzeczpospolitej 
Mosińskiej, Jakuba Krauthofera-Krotowskiego. Inspiracją stał się cykl ar-
tykułów Wojciecha Czeskiego publikowanych na łamach „Gazety Mosiń-
sko-Puszczykowskiej”. 

Każda merytoryczna dyskusja jest ożywcza i bardzo za nią dziękuję. Jed-
nakże proponuję, aby potraktować ją jako uzupełnienie naszego oglądu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej, tamtym wydarzeń spojrzeniem z innej stro-
ny. Podobnie, jak z różnych stron patrzymy na wywalczenie niepodległości 
w roku 1918 – mamy perspektywę Dmowskiego, Piłsudskiego, Daszyńskiego, 
Korfantego, Hallera. Każdy patrzył inaczej, ale owocem ich działań stała 
się jedna, niepodległa Polska.

„Rzeczpospolita Mosińska”, podobnie jak i mosińska stolica, w kontekście 
historycznym ma dziś wymiar symboliczny. Pozostaje jednym z najważniej-
szych symboli niepodległościowych dążeń mieszkańców Ziemi Mosińskiej, 
Polaków, od czasów pierwszych powstań narodowych po II wojnę światową 
i antykomunistyczne podziemie.

Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w dniu 
19 lutego br., Małgorzata Kaptur,  Przewodnicząca Rady Miejskiej,  anali-
zowała możliwość rewizji tradycji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Zwracam się 
z gorącą prośbą, aby nie umniejszać znaczenia tamtych wydarzeń. Spierajmy 
się o akcenty, o to kto więcej dokonał, o interpretację źródeł. Zachowajmy 
jednak to, co symboliczne i co kształtuje świadomość kolejnych pokoleń 
mieszkańców Ziemi Mosińskiej.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Pomysł posadzenia dębów na Łęgach Rogalińskich 
zrodził się na spotkaniu z panią Krystyną i Mar-
kiem Fiedler w Muzeum – Pracowni Literackiej Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie. Pan Marek, zainspi-
rowany książką ojca Arkadego Fiedlera „Mój ojciec  
i dęby”, pragnął posadzić drzewa w miejscu opisanym  
w książce, czyli na łęgach, ponieważ wiele z tych dębów ol-
brzymów istnieje już tylko na fotografiach.

 Jako realizatorzy „Pociągu Tolerancji”, wspólnie 
z zaprzyjaźnionym Muzeum, stworzyliśmy pro-
jekt ekologiczny „Czas na nowy las – z przyrodą 
za pan brat”, planując sadzenie dębów na łęgach. 
Spełniliśmy w ten sposób wspólne marzenia  
o zachowaniu ciągłości wymierających, wieko-
wych już drzew. Do realizacji projektu zapro-
siliśmy dendrologów z Kórnika, z racji na ich 
niezwykłe dokonanie – sklonowanie metodą in 
vitro najstarszych polskich dębów, m.in. 800-let-
niego „Rusa” z Rogalina. „Pociąg Tolerancji” 
tworzony Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1  
w Luboniu, przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosi-
nie, Wielkopolskiego Parku Narodowego, Złotego Medalisty Igrzysk 
Olimpijskich w Sydney p. Szymona Ziółkowskiego  wraz z małżonką 
p. Martą Ziółkowską i Majątku Rogalin.

Głównym celem projektu „Czas na nowy las – z przyrodą za pan 
brat” jest rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz wiedzy 
z zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej i historycznej, a także 
motywowanie uczniów do poznania i docenienia najważniejszych 
wartości lokalnej przyrody. 

W ramach projektu, przeprowadzona została lekcja plenerowa  
z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie i Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Mosinie, a także lekcje otwarte – czytanie legendy “O Lechu, 
Czechu i Rusie” przez  p. Krystynę Fiedler z Muzeum oraz p. Małgo-
rzatę Bręczewską z WPN-u oraz poprowadzone przez nią warsztaty 
przyrodnicze o Wielkopolskim Parku Narodowym. Przeprowadzony 
został także konkurs plastyczny “Dąb pomnik przyrody”, konkurs 
wiedzy przyrodniczej i historycznej zorganizowany przez WPN, kon-
kurs fotograficzny „Dąb pomnik przyrody w czterech porach roku”. 

Zorganizowano zwiedzanie ścieżki dydaktycznej  
w Jeziorach. 

Zwieńczeniem wspólnych działań było posadzenie 
dębów na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego. W tym nie
zwykłym wydarzeniu udział wzięli: Krystyna, Marek 
i Marek Oliwier Fiedler, prof. dr hab. Paweł Chmie-
larz, dr Jan Suszka, doktorant Mikołaj Wawrzyniak 
 z Instytutu Dendrologii PAN, Małgorzata Bręczew-
ska z WPN z wolontariuszami Ewą i Piotrem Rubisz, 
Mistrz Olimpijski z Sydney Szymon Ziółkowski i jego 
żona Marta, którzy od lat wspierają działania „Pociągu 
Tolerancji”, Łukasz Mańkowski, Kamila Plumińska
-Błoszyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Mosinie oraz Magdalena Kulińska  

z Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.
Jesteśmy niezmiernie dumni, że udało się nam posadzić drzewka 

dębów, którym planujemy nadać w przyszłości symbolicznie imiona. 
Mamy nadzieję, że wkomponują się one w krajobraz łęgów i będą 
cieszyć swym widokiem przyszłe pokolenia. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się  
w projekt „Czas na nowy las – z przyrodą za pan brat” oraz p. Mikoła-
jowi Pietraszakowi-Dmowskiemu, który wyraził zgodę na posadzenie 
dębów.           Koordynatorzy projektu

Łukasz Mańkowski SOSW Mosina
Magdalena Kulińska SP 1 Luboń

Czas na nowy las – dębY posadzone

W dniach od 6-8 marca 2020 r. Polskie Towarzystwo Historyczne 
we współpracy z Wydziałem Historii UAM i Instytutem Pamięci 
Narodowej przeprowadziło eliminacje centralne I edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Jan Szufnarowski, 
uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku, zdobył tytuł laureata. Uzyskanie tytułu laureata 
zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z historii, pozwala naszemu 
uczniowi wybrać za dwa lata szkołę średnią bez rekrutacji.

To ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły, ale niekoniecznie 
zaskoczenie. Jan Szufnarowski od trzech lat wygrywa ogólno-
polskie konkursy z historii, mitologii i matematyki. Rok temu 
uzyskał tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”. Jan reprezentuje szkołę w Rogalinku we 
wszystkich zawodach sportowych organizowanych przez Gminę 
Mosina. Gra również w meczach ligowych UKS Orlik Poznań.

Od tego roku szkolnego realizuje indywidualny program nauki 
z matematyki i historii po jednej godzinie w tygodniu. Pasją 
historyczną potrafi zarażać innych. W jego domowej kolekcji 
znajdują się modele czołgów z II wojny światowej samodzielnie 

wykonane z plasteliny z troską o najdrobniejszy szczegół.
Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie historycznej był dla nie-

go wielkim wyzwaniem. W przygotowaniach uzyskał meryto-
ryczne wsparcie od dyrektora szkoły p. Moniki Szufnarowskiej  
i nauczyciela historii p. Katarzyny Ficer. Jan Szufnarowski za-
pytany o plany odpowiada, że w przyszłym roku stawi czoło 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej dla Szkół Średnich, 
gdzie zmierzy się z licealistami. W końcu - jak mówi łacińskie 
przysłowie - historia magistra vitae est.        SP w Rogalinku
Gorąco gratulujemy  Laureatowi i życzymy dalszych sukcsów! 
               Redakcja

Najlepszy historyk!
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POCZĄTEK
27 maja mija 30. rocznica pierwszych wolnych wyborów samo-

rządowych. Ćwierć wieku temu, przywrócony został nieistniejący 
od 1950 r. polski samorząd terytorialny. W konsekwencji tych 
historycznych wyborów, 6 czerwca 1990 r. odbyła się pierwsza 
sesja Rady Miasta i Gminy Mosina. Do obrad zasiadło wów-
czas 31 radnych, z których aż 23 reprezentowało Obywatelski 
Komitet Samorządowy.

Toczące się z początkiem 1989 r. negocjacje solidarnościowej 
opozycji z władzami PRL przy Okrągłym Stole, zapoczątkowały 
w Polsce zmiany ustrojowe. Główne postanowienia dotyczyły 
kształtu przyszłego polskiego parlamentu. Wybory – częściowo 
wolne do Sejmu tzw. kontraktowego z zagwarantowaną 65-pro-
centową pulą mandatów dla PZPR i  całkowicie wolne do Senatu 
– miały się odbyć 4 czerwca 1989 r. Na terenie całego kraju, jak 
grzyby po deszczu zaczęły   powstawać komitety obywatelskie 
„Solidarność”, by wesprzeć w tych wyborach swoich kandydatów. 

W Mosinie, taką  działalność zainicjował wiosną 1989 r. miesz-
kaniec tego miasta Zbigniew Miczko – szanowany powszechnie 
nauczyciel  matematyki w Technikum Rolniczym w Grzybnie. 
W skład utworzonego z jego inspiracji Komitetu Obywatelskiego, 
weszli m.in.: Wiktor Lisek, Bogdan Andrys, Juliusz Bogusławski, 
Stefan Parysek, Zenon Pilarski, Tadeusz Kubiak, Zdzisław Jurek, 
Joanna Ziemska, Emilia Odważna, Jan Stark, Józef Binkowski. 
Z czasem przyłączyli się do nich: Wiesław Tokarski, Jan Jan-
kowski, Jan Marciniak, Bogusław Kapczyński, Marek Łuczka, 
Edward Baraniak, Witold Niedzielski.

Początkowo spotkania komitetu odbywały się w salce kate-
chetycznej przy kościele parafi alnym w Mosinie. Później, komitet 
przeniósł się do „kokotka” – budynku przy ul. Wawrzyniaka, 
gdzie znajdowały się wówczas siedziby organizacji społeczno
-politycznych. Po wyborach do parlamentu, Komitet Obywa-
telski „Solidarność” przekształcił się w Obywatelski Komitet 
Samorządowy (OKS). 

Wiosną 1990 r. akces do komitetu zgłosiło szereg kolejnych osób, 
a deklarację poparcia podpisało kilkaset mieszkańców miasta 
i gminy. Podstawowy cel, jaki przyświecał mosińskiemu OKS-owi, 

to wygrać wybory do 
rady gminy, wyzna-
czone na dzień 27 
maja 1990 r. Prze-
bieg kampanii wy-
borczej prowadzonej 
przez OKS, możemy 
prześledzić dziś na 
stronach „Informa-
tora Mosińskiego”. 
W gazetce tej czy-
tamy: „Pragniemy, 
by naszymi kandy-
datami byli ludzie 
obdarzeni powszech-
nym zaufaniem 
i szacunkiem, którzy 
sprostają wezwaniu 
samorządności w no-
wym, demokratycz-
nym społeczeństwie. 

Pragniemy też, by kandydatury wysunięte były przez społeczeń-
stwo, a nie – jak do tej pory – narzucane z góry…”

W wyborach do nowego samorządu, OKS obsadził wszystkie 31 
okręgów. Powyborczy, ostatni numer „Informatora Mosińskiego”, 
który zastąpić miała za chwilę niezależna gazeta „Mosiniak”, 
ogłosił na pierwszej stronie: „Zwyciężyliśmy!!!”.

Na 31 kandydatów OKS-u, mandat zaufania wyborców zdo-
było aż 23: Zbigniew Szuman, Maria Dahlke, Edward Baraniak, 
Jan Marciniak, Danuta Pruchnik, Jan Wechta, Stanisław Kacz-
marek, Adam Michałkowski, Kazimierz Piątek, Józef Gonera, 
Marian Przybylski, Roman Jabłecki, Ewa Kapczyńska, Marian 
Walicki, Piotr Buczkowski, Marek Dudek, Dionizy Piątkowski, 
Jan Jankowski, Piotr Szymański, Barbara Koralewska, Bernard 
Szyk, Stanisław Baraniok, Marek Ignaszewski. W pozostałych, 
8 okręgach wybory do rady wygrali: Czesław Jencz, Witold Ku-
giejko, Stanisław Łyczyński, Ryszard Małecki, Kazimierz Piątek, 
Przemysław Pniewski, Bolesława Prusak, Zbigniew Wojciechow-
ski. Te 31 osób utworzyło pierwszą Radę Miasta i Gminy Mosina 
kadencji 1990-1994. Zanim odbyły się jednak pierwsze obra-
dy nowej Rady, OKS przygotowywał się na przejęcie władzy 
w mosińskim magistracie. W tamtym czasie, dla większości 
społeczeństwa było jasne, że aby zadość uczynić demokraty-
zacji ustroju, na szczeblu samorządowym powinno dojść do 
wymiany tej władzy. Zgodnie z uchwaloną ordynacją wyborczą, 
burmistrza gminy wybrać miała Rada. Pierwszym kandydatem 
OKS-u na ten urząd był Ryszard Szejner. Jego zastępcą miał zostać 
Bogdan Robakowski, przewodniczącym Rady – Jan Jankowski, 
a sekretarzem Gminy– Jan Marciniak. Zanim jednak zwołana 
została I sesja, Ryszard Szejner zrezygnował z kandydowania 
i w tej sytuacji, naturalnym według kolejności kandydatem na 
burmistrza został Bogdan Robakowski.

Podczas pierwszych obrad 6 czerwca 1990 r., Rada Miasta 
i Gminy Mosina I kadencji wybrała swojego przewodniczącego 
– Jana Jankowskiego oraz jego zastępców: Zbigniewa Szumana 
i Marka Ignaszewskiego. Zgodnie ze scenariuszem OKS-u, bur-
mistrzem radni wybrali Bogdana Robakowskiego, a sekretarzem 
– Jana Marciniaka.

W tym dniu Rada wyłoniła także delegatów do Sejmiku Sa-
morządowego: Piotra Buczkowskiego i Józefa Gonerę, a już na 
II swojej sesji, 20 czerwca, przyjęła Tymczasowy Statut Miasta, 
uchwaliła nazwę Rada Miasta i Gminy Mosina, powołała Za-
rząd w składzie: Piotr Buczkowski, Edward Baraniak, Czesław 
Jencz, Dionizy Piątkowski, Marian Walicki. 
Nowy samorząd zaczął działać. To było 30 
lat temu… 

Joanna Nowaczyk
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Bogdan Robakowski, 78 lat, od 
urodzenia mieszkaniec Ziemi 
Mosińskiej – najpierw Krosinka, 
potem Mosiny, w której mieszka 
do dziś. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Mosina I kadencji (1990-1992), 
radny Rady Miejskiej w Mosinie 
III kadencji, zastępca burmistrza 
w latach 2002 - 2005. Z Bogdanem 
Robakowskim rozmawiała Joanna 
Nowaczyk.  

W historii samorządu terytorialne-
go był Pan pierwszym burmistrzem 
w Mosinie.

Tak, ale co dla tej historii jest ważne, 
człowiek nie jest sam na tym jej świecz-
niku, bo było trochę zacnych ludzi, któ-
rzy ten samorząd tworzyli i wielu z nich 
już nie ma. 

Jaki był zatem początek tej historii 
– wyboru Pana na pierwszego burmi-
strza?

Dostałem propozycję kandydowania na 
burmistrza od członków Obywatelskie-
go Komitetu Samorządowego, do którego 
trafi łem w ostatnim, już przedwyborczym 
okresie. Takim moim promotorem był prof. 
Piotr Buczkowski, członek OKS-u, który 
mieszkał na moim osiedlu. Rozmawiali-
śmy wiele razy o tym, o tamtym, co się 
robi, a co by można jeszcze zrobić, no 
i zacząłem chodzić na spotkania Komitetu. 
Były na nich snute plany na przyszłość, 
plany budowy struktury samorządowej 
po zmianach systemowych. W którymś 
momencie stwierdzili, że „Bogdan może 
się nadawać”. Myślę, że zauważono 
mnie przez mój dorobek zawodowy, 
spółdzielczy. Od 67 roku pracowałem na 
stanowiskach kierowniczych, a w latach 
75 – 80 zajmowałem się budową osiedla 
„Lubonianka”, które w krótkim czasie 
dało wielu Mosiniakom dach nad głową, 
a potrzeby mieszkaniowe były wówczas 
bardzo duże. W spółdzielni mieszkaniowej 
byłem prezesem ds. inwestycji. 

Pamięta Pan swój pierwszy dzień 
w Urzędzie? To był przecież moment 
przełomowy –nastania nowej władzy 
samorządowej.

Pamiętam – byłem przyjęty przez pana 
Jerzego Szyłę, „ustępującego” Naczelni-
ka Miasta i Gminy i w jego gabinecie, 
zresztą to do dziś gabinet burmistrza, 
nastąpiło formalne przekazanie władzy. 
Pan Szyło był osobą o wysokiej kulturze 
osobistej – wiedział, że czas tę władzę 
przekazać, przygotował to i pamiętam, 
że w rozmowie dość życzliwej tę wła-
dzę przekazał. Przejmowanie poszcze-
gólnych działów w Urzędzie należało z 
kolei do Sekretarza, którym został pan 
Jan Marciniak.

Jakie problemy stanęły wówczas 
przed młodym, mosińskim samorzą-
dem? 

Jakichś społecznych problemów nie 
było – naczelnik Szyło był człowiekiem 
pracowitym i na miarę swoich możli-
wości nie zostawił zaniedbań, w które 
musiałby mocno ingerować samorząd. 
Na początek trzeba było spędzić dużo 
czasu na zapoznanie się z samym usta-
wodawstwem, jak i ze strukturą samo-
rządu, na uchwycenie relacji między 
władzą centralną a gminą, co trwało 
co najmniej przez I kadencję. 

Czyli można powiedzieć, że zadaniem 
młodego samorządu było „przeorga-
nizowanie” Gminy dla nowej rzeczy-
wistości samorządowej?  

Tak, nowa struktura samorządowa 
wymagała pewnego „przeorganizowa-
nia” samego Urzędu i jego zaplecza. Od 
takich drobnych rzeczy, co często przy-
pominam, że jako burmistrz, do czasu 
kiedy po zmianach nie został powołany 
Urząd Stanu Cywilnego i jego kierwo-
nik, udzieliłem 14 ślubów cywilnych – 
to było dla mnie nowe, ale przyjemne 
doświadczenie.

  
Jak zatem nowa władza zabrała się 

do dzieła? 
Na samym początku staraliśmy się re-

alizować zadania określone w ustawie 
o samorządzie gminnym.  Wspólnie ze 
wspierającym burmistrza Zarządem 
Miejskim, zaczęliśmy kształtować tę 
nową rzeczywistość, w pierwszym rzę-
dzie realizując obowiązki z zakresu, 
najważniejszych wówczas, usług komu-
nalnych, a więc: woda, kanalizacja, gaz, 
drogi. Dopiero gdy w 98 r. powstały 
powiaty, niektóre kompetencje z tej roz-
ległej działalności w sferze komunalnej 
przeszły do administracji powiatowej. 
Dalej, do końca I kadencji gminy miały 
przejąć oświatę – my zrobiliśmy to już po 
dwóch pierwszych latach. Wynikało to 

z potrzeby sprawności jej funkcjonowa-
nia. Gmina była rozległa, stanęła kwestia 
dowozów uczniów do szkół. 

Bardzo ważnym zadaniem była też or-
ganizacja służb komunalnych (ZUK). 
Porządek i ład publiczny i należyta 
troska o mienie komunalne to zadanie 
„komunalki”.

We wrześniu 1991 r. powstała Straż 
Miejska. Jej statut trzeba było uzgadniać 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i pamiętam, że wysyłaliśmy go chyba 
trzy razy, zanim został zatwierdzony. 
Z racji na zmiany w zadaniach Poli-
cji, burmistrz potrzebował pomocy 
w utrzymaniu ładu i porządku i taka 
straż powstała. Raz była liczniejsza, raz 
mniej liczna, ale uważam,  że to, że ona 
do dziś funkcjonuje jest elementem po-
zytywnym w samorządzie. Straż Miejska 
ma swoje zadania, ma co robić – też 
wrosła w samorządowość. 

A inne działania, które Pana zdaniem 
wpłynęły na dzisiejszą rzeczywistość?

W tych początkach byłem zwolenni-
kiem, żeby w planie w rozwoju gminy 
postawić na budownictwo. Z tego planu 
powstało Krosinko, gdzie wcześniej, na 
wysokości lasu nie było mowy o żadnej 
zabudowie. Prof. Siwecki, który zasiadał 
wówczas w radzie naukowej WPN-u, 
widział, że kończy się już era centralnego 
decydowania i w roku 91. otworzyły 
się decyzje dla Krosinka i dla innych 
terenów związanych z parkami – wte-
dy rozwój gminy stał się możliwy. To 
zasługa tego pierwszego samorządu. 
To są sprawy, które w tej historii mają 
swoje znaczenie, a że trzeba to ciągle 
doskonalić to nie ulega wątpliwości 
i niech to robią następcy. 

Osobiście mam satysfakcję z tego cza-
su, który spędziłem w samorządzie. To 
w sumie 10 lat, czyli 1/3 z tych 30-tu, 
które będziemy obchodzić, także mam 
swój wkład. Zaczynaliśmy z wielkim 
entuzjazmem, wszyscy – zrzeszeni 
w Komitecie Obywatelskim, jak i po-
szczególni obywatele, zaczynaliśmy 
z wielką inicjatywą. Co wymaga podkre-
ślenia – było wielu zaangażowanych, nie 
sam to tworzyłem, ale również inni, któ-
rzy dobrze się zasłużyli. To kolejna satys-
fakcja, że samorząd nadal funkcjonuje, 
jest ta kontynuacja, a że zmieniające się 
warunki społeczno-polityczne, przyna-
leżność do Unii Europejskiej wpływają 
na możliwości jego funkcjonowania, to 
też zobowiązuje do szukania rozwiązań 
na bieżąco. Należałoby dzisiaj przyjąć, 
ze samorząd działa dalej, ale w innych, 
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zmienionych warunkach. Kolejne ka-
dencje przyniosły zmiany kompetencji. 

Jakie to zmiany?
Czas zmian rozpoczął się od wybo-

rów powszechnych burmistrza, które 
umocniły jego pozycję, dały mu większe 
kompetencje, ale też i większą odpo-
wiedzialność. Funkcjonuje już powiat 
w swoich kompetencjach. Z drugiej stro-
ny zmieniły się warunki społeczno-po-
lityczne kształtowane przez parlament. 
Administracja rządowa, która w tym 
początkowym okresie funkcjonowa-
nia samorządów, pełniła rolę nadzoru 
prawnego, dzisiaj w dość dużym stopniu 
wymaga współpracy i wpływa na dzia-
łanie samorządu. Samorząd powstał po 
to, żeby ludzie z danego środowiska sami 
podejmowali decyzje na jego rzecz, two-
rzyli prawo lokalne i doskonalili warunki 
życia. Trzeba wspierać samorządność, to 
racjonalne. Stosowanie prawa dotyczy 
wszystkich kadencji, ale rozbudowane 
procedury ograniczają w szukaniu roz-
wiązania, a kiedyś po prostu się robiło. 

A rzeczywistość Gminy, jak zmieniła 
się w przeciągu ostatnich 30 lat?

Ja myślę, że zmieniła się bardzo i zmie-
nia się nadal. Skala tych zmian jest nie-
porównywalna do lat 50., czy nawet póź-
niejszych, w komforcie ludzi, którzy już 
nie szukają wody, nie spuszczają wody 
do rowu tylko do kanalizacji. Wykorzy-
stano olbrzymie tereny pod zabudowę, 
co sprawiło, że przybyło nas więcej – 
to też rodzi potrzebę budowy dróg i to 
się dzieje. Za przyrostem budownictwa 
mieszkaniowego powstają nowe miej-

sca pracy ale, wspominając tu plany z 
początku la 90., przy wykorzystaniu 
terenów pod aktywizację gospodarczą 
mogłoby być ich więcej. Jesteśmy, tak 
myślę, w sytuacji niekwestionowanego 
rozwoju. Jak oceniam drogę do Krosin-
ka, do szkoły, bo kończyłem tam 4 klasy, 
a potem 3 klasy w Mosinie, w „jedynce”, 
to do szkoły szedłem brukiem – drzewa, 
jabłonki, w rowie z Jeziora Budzyńskiego 
łowiło się szczupaki. Dzisiaj wszystko 
jest zabudowane – zmieniło się otoczenie 
i trzeba przyjąć tę zmianę.  

Kiedy analizuję działalność samorządu, 
mam dwie satysfakcje. Pierwszą, że na 
jego początku, mając już wtedy prawie 
50 lat, zyskałem akceptację rady, która 
powierzyła mi stanowisko burmistrza, 
zobowiązując do organizacji tego samo-
rządu, a drugą – że z woli losu, opatrz-
ności Bożej, czy własnych starań, w tym 
środowisku żyję nadal i nie biorąc już 
udziału w decyzjach, mogę uczestniczyć 
w opiniach i w świętowaniu 30-lecia 
działalności samorządowej.

To jak ocenia Pan dzisiejszy, mosiński 
samorząd?

Władza „stara” nie powinna za bar-
dzo oceniać nowej władzy, bo to jest 
niepotrzebne wymądrzanie się. Nato-
miast wydawanie opinii co do sposobu 
realizacji polityki samorządowej – to tak. 
Dziś, jakbym miał radzić obecnym bur-
mistrzom i następnym, to żeby trzymać 
się tych określonych, podstawowych za-
dań dla gminy i nie tworzyć sytuacji, 
że zostaje w nich jakaś luka. Przyjmując 
dzisiaj, że jestem już sędziwego wieku, 
to od lat mamy taką lukę w opiece spo-

łecznej. Już w I kadencji było mówione 
o potrzebie domu dziennego pobytu,  
w pałacu na Budzyniu. Dzisiaj nawet 
Owsiak zajmuje się geriatrią i wszyscy 
inni, a my mamy taką wielką gminę 
i tego nie ma. Jest dziś trochę możliwości 
wsparć fi nansowych, a ta luka będzie 
się powiększać. 

Czy Pan jeszcze wędkuje?
Tak, wędkuję nadal – wychowałem się 

w lesie i nad wodą… 

Zapytałam tak trochę z premedy-
tacją, bo wiem o Pana działalności 
w Kole PZW Mosina Hobby, czyli nadal 
jest Pan w nim aktywny?

Od 1981 roku. Byłem w kole członkiem 
zarządu, członkiem komisji rewizyjnej, 
nadal się w nim  udzielam, prowadzę 
różne zebrania, uczestniczę w spotka-
niach towarzyskich w kole.

Czyli nie do końca samorządowiec na 
„emeryturze”, bo przecież samorząd, 
to tak naprawdę nie tylko władza, ale 
wspólnota mieszkańców i ich działania 

na rzecz środowiska, także poprzez 
aktywność w stowarzyszeniach.   

Staram się być aktywny jako mieszkaniec 
osiedla spółdzielczego i wieloletni członek 
rady nadzorczej spółdzielni. Te wszystkie 
kontakty, z czasów, które człowiek tutaj 
spędził i nadal funkcjonuje, czyli przez 
całe życie, pozostawiają go jednak w jego 
środowisku. A tylko kontakt z drugim 
człowiekiem, daje to życiowe zadowo-
lenie i spokój, że to życie tak wygląda, 
a nie inaczej.

Życząc dalszej aktywności społecznej 
i zdrowia, bardzo dziękuję za rozmowę. 
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KADENCJA 1990 – 1994
Burmistrz: Bogdan Robakowski 
(do 27.10.1992 r.), Jan Kałuziński 
(od 18.02.1993 r.)
Zastępca: Marian Walicki (od 7.02.1991r. do 
27.10.1992r.)
Członkowie Zarządu Miejskiego: Stanisław Barć 
(od 5.11.1992r.), Piotr Buczkowski (do 19.12.1990r.), 
Edward Baraniak (do 27.10.1992r.), Maria Dahlke 
(od 5.11.1992r.), Marek Ignaszewski (od 5.11.1992r.), 
Czesław Jencz (do 27.10.1992 r.), Witold Kugiejko (od 
5.11.1992r.), Stanisław Łyczyński (od 19.12.1990r. do 
27.10.1992r.), Jan Marciniak (od 5.11.1992r.),  Dio-
nizy Piątkowski (do 27.10.1992r.), Marian Walicki 
(do 27.10.1992r.), Jan Wechta (od 24.04.1991r. do 
27.10.1992r.)
Sekretarz: Jan Marciniak
Skarbnik: Ewa Marciniak
Rada Miejska
Przewodniczący: Jan Jankowski
Zastępcy: Zbigniew Szuman, Marek Ignaszewski, 
Edward Baraniak (do 8.12.1992r.), Stanisław Bara-
niok, Stanisław Barć, Piotr Buczkowski, Maria Da-
hlke, Marek Dudek, Józef Gonera, Roman Jabłecki, 
Leszek Jakubowski (od 14.02.1993r.), Czesław Jencz, 
Stanisław Kaczmarek, Ewa Kapczyńska, Barbara Ko-
ralewska, Witold Kugiejko, Stanisław Łyczyński, Jan 
Marciniak, Ryszard Małecki, Adam Michałkowski, 
Maria Orwat (od 14.02.1993r.), Kazimierz Piątek (do 
28.12.1993r.), Przemysław Pniewski, Bolesława Prusak 
(do 3.09.1991 r.), Marian Przybylski, Danuta Pruchnik, 
Dionizy Piątkowski (do 8.12.1992r.), Henryk Rożek 
(od 14.02.1993r.), Piotr Szymański, Bernard Szyk, Ma-
rian Walicki, Jan Wechta, Zbigniew Wojciechowski

KADENCJA 1994 – 1998
Burmistrz: Jan Kałuziński  
Zastępca: Stanisław Barć (od 27.06.1996r.), Hubert 
Prałat (od 27.06.1996r.), 
Członkowie Zarządu Miejskiego: Stanisław Barć, 
Roman Dominiak, Józef Gonera, Barbara Koralewska, 
Hubert Prałat, Mariusz Siwecki  
Sekretarz: Jan Marciniak
Skarbnik: Ewa Marciniak
Rada Miejska
Przewodniczący: Tadeusz Szponar (do 21.09.1994r.), 
Marian Strenk (od 10.11.1994r.)
Zastępcy: Zofia Andrys, Jacek Szeszuła, 
Radni: Bożena Dehmel, Roman Dominiak, Grze-
gorz Ograbek, Elżbieta Olszak, Tadeusz Olejniczak, 
Przemysław Pniewski, Witold Wilhelm, Bronisław 
Rozmiarek, Roman Jabłecki, Genowefa Tomczak, 
Bronisław Sznura, Włodzimierz Siwek, Józef Gone-
ra, Mirosław Stawny, Piotr Adamczyk, Jerzy Pajzert, 
Tadeusz Szponar,  Jacek Rogalka, Jan Marciniak, Bar-
bara Koralewska, Zofia Andrys, Marian Strenk, Jan 
Kałuziński, Hubert Prałat, Jacek Szeszuła, na zdjęciu 
brak: Piotra Buczkowskiego, Mariusza Siweckiego, 
Stanisława Barcia.

KADENCJA 1998 – 2002
Burmistrz: Jan Kałuziński  
Zastępca: Hubert Prałat, Jan Marciniak
Członkowie Zarządu Miejskiego: Barbara Kora-
lewska, Halina Labrzycka-Jankiewicz (od 1.02.1999r.), 

Zdzisław Mikołajczak, Zbigniew Teodorczyk 
Skarbnik: Ewa Marciniak
Rada Miejska
Przewodniczący: Przemysław Pniewski 
Zastępca: Maria Witkowska, Marian Strenk 
Radni: Piotr Adamczyk, Stanisław Barć, Józef Gonera, 
Bożena Dehmel, Witold Wilhelm, Eugeniusz Styła, 
Ryszard Rybicki, Bogdan Robakowski, Czesław Jencz, 
Włodzimierz Siwek, Małgorzata Twardowska, Maria 
Witkowska, Przemysław Pniewski, Marian Strenk, 
Jacek Rogalka, Danuta Białas, Jerzy Falbierski, Tomasz 
Żak, Hubert Prałat, Bożena Jakś (do 18.08.1999r.), 
Zbigniew Teodorczyk, Maria Krause, Halina Labrzyc-
ka-Jankiewicz, Jan Kałuziński, Wojciech Szlagowski, 
Barbara Koralewska, Zofia Andrys, Lechosław Szeszu-
ła, Roman Dominiak (od 28.10.1999r.).

KADENCJA 2002 – 2006
Burmistrz: Zofia Springer
Zastępca: Bogdan Robakowski (do 31.08.2005r.), 
Stanisław Dębiec, Jerzy Wroński (od 26.09.2005r.) 
Sekretarz: Piotr Woźniak (od 28.11.2002r. do 
31.05.2004r.), Maria Chodorowska (od 31.05.2004r.)
Skarbnik: Ewa Marciniak
Rada Miejska
Przewodniczący: Przemysław Pniewski 
Zastępcy: Jerzy Falbierski, Antoni Karliński, Tomasz 
Żak (do 30.10.2003r.)
Radni: Leszek Dymalski, Jacek Rogalka, Jacek Bą-
kowski, Zygmunt Niemczewski, Jerzy Falbierski, 
Tomasz Żak, Ryszard Rybicki, Stanisław Barć, Ma-
rek Klemens, Marian Sobecki, Jan Marciniak (do 
12.2002r.), Antoni Karliński, Maria Krause, Małgo-
rzata Twardowska, Barbara Czaińska, Danuta Białas, 
Halina Labrzycka-Jankiewicz, Dorota Domagała, 
Krystyna Sakwa-Jakubowska, Przemysław Pniewski. 
Krzysztof Rembowski (od 30.12.2002r.), Magdalena 
Wojciechowska (od 30.12.2002r.). 

KADENCJA 2006 – 2010
Burmistrz: Zofia Springer (do 
15.02.2007r. i od 13.06.2007r.), 
Edmund Nowacki 
(od 23.02.2007r. do 16.04.2007r.), 
Piotr Janicki (od 17.04.2007r. do 
12.06.2007r.)
Zastępca: Stanisław Dębiec (do 5.12.2006r.), Jerzy 
Wroński (do 15.02.2007r.), Przemysław Pniewski 
(od 7.12.2006r. do 15.02.2007r. i od 19.06.2007r.), 
Witold Wiński (od 7.05.2007r. do 19.06.2007r.), Rafał 
Ścipniak (od 1.06.2007r. do 19.06.2007r.), Sławomir 
Ratajczak (od 3.09.2007r.) 
Sekretarz: Maria Chodorowska (do 26.04.2007r.), 
Grzegorz Błażejczak (od 26.04.2007r. do 28.06.2007r.), 
Julia Olejniczak-Kowalska (od 12.09.2007r.)
Skarbnik: Ewa Marciniak (do 31.12.2007r.), Maria 
Borowiak (od 1.01.2008r.)
Rada Miejska
Przewodniczący: Jacek Szeszuła
Zastępcy: Barbara Czaińska, Małgorzata Twardowska 
(do 25.10.2008r.)
Radni: Marian Kunaj, Marek Klemens, Antoni Kar-
liński, Jerzy Falbierski, Marian Jabłoński, Waldemar  
Wiązek, Tomasz Żak, Leszek Dymalski, Ryszard Ry-
bicki, Waldemar Waligórski, Jan Marciniak, Stani-
sław Mikołajczak,  Kordian Kleiber, Wiesława Mania 

(od 14.12.2006r.), Maria Krause, Barbara Czaińska, 
Krystyna Szczygieł-Nowak, Danuta Białas, Jacek 
Szeszuła,Paweł Przybył, Małgorzata Twardowska.

KADENCJA 2010 – 2014
Burmistrz: Zofia Springer  
Zastępca: Przemysław Pniewski (do 28.07.2011r.), 
Sławomir Ratajczak, Waldemar Krzyżanowski (od  
2.11.2011r.) 
Sekretarz: Julia Olejniczak-Kowalska  
Rada Miejska
Przewodniczący: Waldemar Waligórski, 
Zastępca: Jacek Szeszuła
Radni: Barbara Czaińska, Jerzy Falbierski, Marian 
Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Antoni Karliński (do 
8.06.2014r.), Łukasz Kasprowicz, Kordian Kleiber, 
Maria Krause, Wiesława Mania, Jan Marciniak, 
Aleksandra Miedziarek-Rogal, Marian Osuch, Jacek 
Rogalka, Ryszard Rybicki, Krzysztof Siestrzencewicz, 
Jacek Szeszuła, Małgorzata Twardowska, Waldemar 
Waligórski, Waldemar Wiązek, Piotr Wilanowski, 
Tomasz Żak

KADENCJA 2014 – 2018
Burmistrz: Jerzy Ryś  
Zastępca: Przemysław Mieloch 
Sekretarz: Julia Olejniczak-Kowalska  
Skarbnik: Maria Borowiak
Rada Miejska
Przewodnicząca: Małgorzata Kaptur
Zastępca: Maria Witkowska
Radni: Arkadiusz Cebulski, Zdzisław Gierek, Agniesz-
ka Gorzyńska,  Zbigniew Grygier, Marian Jabłoński, 
Małgorzata Kaptur,  Łukasz Kasprowicz, Michał Kle-
iber, Roman Kolankiewicz, Tomasz Łukowiak, Wie-
sława Mania,  Dominik Michalak,  Marian Osuch,  
Małgorzata Rajkowska, Mieczysław Rożek, Ryszard 
Rybicki,  Jolanta Szymczak, Czesław Tomczak, Wal-
demar Wiązek, Maria Witkowska

KADENCJA 2018– 2023
Burmistrz: Przemysław Mieloch
Zastępca: Tomasz Łukowiak, Adam Ejchorst
Sekretarz: Julia Olejniczak-Kowalska, Marlena Zale-
śna-Tytyk (od 1.08.2019r. do 30.04.2020r.), Monika 
Kujawska (od 1.05.2020r.)
Skarbnik: Maria Borowiak (do 29.02.2020r.), Tatiana 
Cynka (od 1.03.2020r.)
Rada Miejska
Przewodnicząca: Małgorzata Kaptur
Zastępca: Dominik Michalak
Arkadiusz Cebulski, Ewelina Dudek, Agnieszka Go-
rzyńska, Zbigniew Grygier, Elżbieta Jarecka, Łukasz 
Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, 
Marcin Ługawiak, Tomasz Łukowiak (do 5.03.2019 r.), 
Wiesława Mania, Jan Marciniak, Adam Monikowski, 
Maciej Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta 
Szymczak, Waldemar Waligórski, Waldemar Wiązek, 
Czesław Tomczak (od 28.03.2019 r.)
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30-lecie samorządu
W tym roku obchodzimy 30 – lecie samorządu terytorialnego. 8 

marca 1990 roku Sejm przyjął Ustawę o samorządzie gminnym, 
która określiła zasady funkcjonowania i wyznaczyła zadania, które 
samorząd powinien realizować. Ustawa ta jest do dziś najważniej-
szym źródłem prawa dla gmin.  Odbudowa samorządu terytorial-
nego była sprzeciwem wobec scentralizowanego państwa, jakim 
była Polska Rzeczpospolita Ludowa. 27 maja 1990 r. w pierwszych 
wolnych samorządowych wyborach społeczeństwo gminy Mosi-
na wybrało w jednomandatowych okręgach 31 radnych. Mandat 
radnego uzyskało aż 23 kandydatów Obywatelskiego Komitetu 
Samorządowego.  Jednym z nich był Jan Marciniak, który pełnił 
później funkcję sekretarza, członka zarządu, zastępcy burmistrza, 
był radnym I, II,V,VI i zasiada w Radzie Miejskiej w obecnej VIII 
kadencji. Tak się  składa, że w roku trzydziestolecia samorządu jest 
w składzie Rady Jan Marciniak – radny, który w samorządzie jest 
od początku jego istnienia i Dominik Michalak, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, który urodził się w maju 1990 r., kiedy 
samorząd się tworzył.

30 lat temu mieszkańcy gminy Mosina zyskali realny wpływ 
na najbliższe otoczenie, możliwość dokonywania wyboru celów, 
tworzenia oddolnych inicjatyw, które niejednokrotnie przeradzały 
się w stowarzyszenia. 

W ciągu 30 lat istnienia samorządu Gminą kierowało 5 bur-
mistrzów: Bogdan Robakowski, Jan Kałuziński, Zofi a Springer, 
Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch. W Radzie Miejskiej zasiadało 111 
radnych (w I kadencji 31 osób, w II i III 28 osób, od 2002 r. 21 
osób). Pracę Rady organizowało 6 przewodniczących: Jan Jankow-

ski, Tadeusz Szponar, Marian Strenk, Jacek Szeszuła, Waldemar 
Waligórski, Małgorzata Kaptur. 

W latach 1990 – 2002 burmistrza wybierali radni, rad-
ni mogli go także odwołać.  Od 2002 r. burmistrz wybierany 
jest w wyborach bezpośrednich. To daje mu silniejszą pozy-
cję względem rady. Nie zmieniło się to, że rada stanowi prawo 
i kontroluje burmistrza. Efektem tego jest udzielanie mu przez 
Radę bądź nie votum zaufania i absolutorium.

Obydwa organy władzy muszą ze sobą współpracować, bo sa-
morząd wymaga działania zespołowego, słuchania argumentów 
innych i szukania konsensusu. Mimo trzydziestu lat praktyki ciągle 
się tego w samorządzie mosińskim uczymy. To, gdzie się znajdu-
jemy, jest efektem dyskusji i podjętych w jej wyniku decyzji, to 
efekt wiedzy i pracy na rzecz dobra wspólnego. Czy zrobiliśmy 
wszystko, co było możliwe? Niestety nie. Przed nami wiele wyzwań 
i zadań do wykonania. 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia samorządu chciałabym podziękować 
wszystkim samorządowcom byłym i obecnym za zaangażowanie 
i podejmowane działania na rzecz naszej gminy. Podziękowania 
kieruję do wszystkich burmistrzów, radnych, sołtysów, członków 
rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli oraz 
pracowników samorządowych. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej mosińskiej 
wspólnoty samorządowej składam życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodo-
wym. 

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

30 lat dyskusji w samorządzie
Jedną z naturalnych konsekwencji upadku systemu komunistycz-

nego było przywrócenie samorządu terytorialnego, który funkcjo-
nował w okresie międzywojennym, jak i w czasach Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej. O kształcie samorządu zadecydował sejm, który 8 
marca 1990 r. przyjął ustawę o samorządzie gminnym.

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Mandat 
radnych uzyskało 31 radnych, którzy w ramach ówcześnie posia-
danych kompetencji wybrali burmistrza Bogdana Robakowskie-
go, pierwszego burmistrza odtworzonego samorządu. Kolejnymi 
burmistrzami byli Jan Kałuziński, Zofi a Springer, Jerzy Ryś i niżej 
podpisany. Od roku 2002 r. burmistrz jest wybierany w wyborach 
bezpośrednich.

30 lat samorządu to czas budowania Gminy Mosina przez bur-
mistrzów i radnych wyłanianych spośród mieszkańców. W natu-
ralny sposób ścierały i ścierają się różne poglądy, zapatrywania, 
wizje rozwoju.

Jednym z pierwszych pytań było to, jaki ma być charakter gminy, 
w jakim kierunku  ma się rozwijać. Wszyscy mieli świadomość 
ograniczeń poprzez funkcjonowanie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, lasów państwowych, ujęcia wody. A jednak mimo to, 
ówczesna gmina intensywnie rozwijała się gospodarczo, przede 
wszystkim siłą małych i średnich fi rm lokalnych. Pamiętam ze-
stawienie czasopisma samorządowego „Wspólnota” w roku 1995, 
gdzie dokonano analizy dochodów własnych gmin na jednego 
mieszkańca. Gmina Mosina znalazła się wówczas na 10 miejscy 
w Polsce! Dzisiaj znajdujemy się w innym miejscu. Już w roku 
2002 znaleźliśmy się niestety na drugim miejscu w Powiecie Po-
znańskim co do procentowego wskaźnika bezrobocia. Powstaje 

pytanie, co się z nami stało, jakich szans nie wykorzystaliśmy 
przez lata. Innym z pytań była kwestia ujęcia wody Mosina-Kraj-
kowo. Od początku samorządu wewnątrz Gminy Mosina, jak 
w relacjach z Miastem Poznań toczyły się spory co do funkcjo-
nowania ujęcia, a w pierwszym rzędzie do kogo ma ono należeć. 
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna jako niezbędna dla 
funkcjonowania samorządu podlegała komunalizacji. Burmistrz 
Bogdan Robakowski, jak i nieżyjący już prof. Piotr Buczkowski 
(samorządowiec i poseł z Ziemi Mosińskiej) czynili starania, aby 
gmina przejęła instalacje, albo chociaż czerpała pożytki z pozy-
skiwanej wody. Kadencja pierwszego burmistrza w 1992 roku po 
2,5 latach urzędowania została przerwana. Kilka miesięcy później 
gmina podpisała porozumienie m.in. z Miastem Poznań, w którym 
de facto zrezygnowała z roszczeń do ujęcia wody.

Trwają również dyskusje o zakres rozwoju budownictwa, po-
wstawania fi rm, sieci szkół, budowy dróg, stawiania obiektów 
sportowych w tym pływalni, współdziałania z Wielkopolskim 
Parkiem Narodowym, ochrony Rogalińskiego Parku Krajobrazowe-
go. Ostatnio w szczególnym stopniu analizujemy funkcjonowanie 
gminy w kontekście COVID-19.

Suma wszystkich decyzji stanowi o miejscu Gminy Mosina 
w Wielkopolsce i Polsce. Wiele udało nam się w czasie 30 lat wy-
budować, stworzyć, uruchomić. Dziękuję wszystkim burmistrzom, 
radnym, sołtysom i przewodniczącym osiedli, radom sołeckim 
i osiedlowym, stowarzyszeniom, klubom i wszystkim mieszkań-
com za pracę i zaangażowanie na rzecz wspólnoty samorządowej.

Dalej razem dbajmy o Gminę Mosinę 
i jej mieszkańców. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina




