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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

 GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
  tel. 61 8109-503,  tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl

W roku 1920, w dniach od 13 do 15 sierpnia, na przedpolach Warszawy rozegrała się 
decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała ona niepodległości Polski, ale 
także o losach Europy zagrożonej ekspansją bolszewizmu, dlatego uznawana jest dziś za 18. 
przełomową bitwę w historii świata. Dzień 15 sierpnia – rocznica „cudu nad Wisłą”, w roku 
1992 ustanowiony został przez Sejm RP Świętem Wojska Polskiego. Warto pamiętać, że  
w wojnie polsko-bolszewickiej swój udział zaznaczyli także mieszkańcy Ziemi Mosińskiej. 
Jednym z nich był Franciszek Młody, mieszkaniec Mosiny. O jego wojennych losach –  
w następnym numerze „Informatora Mosińskiego”. 
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Przebudowa SOWINIECKIEJ
 

W połowie czerwca rozpoczęła się długo oczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja – przebudowa ulicy Sowinieckiej 
(droga powiatowa nr 2466P) w Mosinie. 17 czerwca Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał umowę z wykonaw-
cą, także w imieniu Gminy Mosina i Aquanet S.A., zgodnie 
z zawartym wcześniej porozumieniem trójstronnym między 
Powiatem Poznańskim, Gminą Mosina i spółką Aquanet. 

W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie tej 
inwestycji wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z Pruszkowa 
za cenę brutto 7 867 927,52 zł. Prace nad przebudową ul. 
Sowinieckiej mają zakończyć się do 30 listopada 2020 r.  

Inwestycję, na którą Gmina Mosina udzieliła dotacji Po-
wiatowi Poznańskiemu w wysokości 3 000 000 zł, poprowa-
dzi  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Gmina poniesie 
ponadto koszt realizacji zadania w zakresie uzgodnionym  
w porozumieniu, w wysokości 316 373, 71 zł. 

Zakres robót :

Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych
• budowa chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku 

od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
• budowa zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na 

odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
• wymiana konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy,
• przebudowa i rozbudowę kanalizacji deszczowej na od-

cinku od przejazdu 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 projektowanych kolek-
torów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów.

• przebudowa sieci telekomunikacyjnej wynikającą z koniecz-
ności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu,

• remont chodnika na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 49,
• wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Inwestycja AQUANET S.A.
Wymiana sieci wodociągowej w m. Sowiniec i Mosina ul. Sowi-

nieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej:
• rozbiórka sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych  

o średnicy 110mm,
• budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10  

o średnicy 315mm i 180mm,
• przyłączenie do projektowanej sieci wodociągowej,

• wodociąg o średnicy 180mm z rur PE w ul. Iwaszkiewicza,
• wodociąg o średnicy 315mm z rur PV w ul. Czereśniowej,
• wymiana dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul. 

Sowinieckiej o średnicy DN100mm i DN150mm,
• przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w rur 

PE do projektowanej sieci,
• budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 

PN16 o średnicy 32mm i 40mm wraz z zestawem wodomie-
rzowym i zaworem antyskażeniowym,

• przebudowa instalacji wewnętrznych w zakresie opisanym 
dokumentacją techniczną,

• przebudowa istniejących wpustów ulicznych na wpusty 
krawężnikowo-jezdniowe,

• budowa tymczasowej sieci wodociągowej z rur o średnicy 
90mm.

Inwestycja Gminy Mosina
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej 

na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej w pobliżu 
skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ul. Gałczyńskiego do granicy 
działek nr ewid. 2036/1 i 2012 obręb Mosina:

• budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej  
z rur GRP O 200mm,

• budowa studni rewizyjnych O1000mm oraz O600 mm,
• przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC O160 mm.

Joanna  Nowaczyk, fot. Paulina Ludwiczak

Szanowni Mieszkańcy!
Po latach naszych starań rozpoczęła się przebudowa ul. So-

winieckiej w Mosinie. 17 czerwca nastąpiło przekazanie wyko-
nawcy placu budowy. Na  inwestycję Gmina Mosina udzieliła 
Powiatowi Poznańskiemu, który zarządza tą drogą dotacji  
w wysokości 3 milionów złotych.

Pół roku prac na ul. Sowinieckiej, które jest przed nami, to 
będzie czas w jakimś sensie wyrzeczeń, bo utrudnień związanych 
z przebudową drogi. Będziemy Państwa na bieżąco informować  
o przebiegu prac i o utrudnieniach - na stronie internetowej 
Gminy mosina.pl,  a także za pośrednictwem portalu spo-
łecznościowego Facebook, w wydarzeniu „Przebudowa ulicy 
Sowinieckiej w Mosinie”. Prosimy o przekazywanie wszelkich 
uwag, ale też prosimy o wyrozumiałość. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

20 czerwca – 31 lipca

Budynki i budowle
• kontynuacja adaptacji pomieszczenia 

na łazienki w świetlicy w Daszewicach dla 
branży budowlanej i elektrycznej, 

• budowa wiaty na terenie placu zabaw  
w Dymaczewie Starym,

•  budowa węzłów przesiadkowych Mosi-
na, Drużyna, Pecna w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” – w trakcie realizacji, 

• rozbudowa budynku MOK o dźwig oso-
bowy II przetarg – sprawdzanie ofert,

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

• wykonanie i montaż wiaty na śmieci  
i altana drewnianej rekreacyjnej w Krosinku 
– w tracie realizacji,

• rozbudowa SP w Rogalinie o salę gim-
nastyczną – przygotowanie dokumentów 
do przetargu,

• kontynuacja adaptacji pomieszczenia 
na łazienki w świetlicy w Daszewicach dla 
branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

• ogrodzenie terenu za świetlicą wiejską 
w Borkowicach – w trakcie realizacji, pod-
pisano umowę, 

• przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej 
w Krajkowie – w trakcie realizacji,

• doposażenie infrastruktury działki 26/2 
w Babkach,

• budowa ścieżki edukacyjnej przy świetlicy 
w Krośnie – zbieranie ofert na wykonanie, 

• docieplenie elewacji frontowej w świetlicy 
w Żabinku - wybrano wykonawcę i zawarto 
umowę na realizację,

• poprawa stanu technicznego pomieszczeń 
w świetlicy w Mieczewie - wybrano wyko-
nawcę i zawarto umowę na realizację. 

Drogi i chodniki
• w trakcie realizacji: projekt przebudowy 

mostu Bolesławiec, budowa ścieżek pieszo
-rowerowych oraz parkingu „BIKE & RIDE” 
na terenie parku gminnego „STRZELNICA”  

KRONIKA INWESTYCJI

PONAD 6 MLN PROMESY DLA MOSINY
W ramach rządowego programu Fundusz Inwestycji Samorządowych  Gmina Mosina 

otrzymała promesę  6 226 864 zł wsparcia gminnych inwestycji.
3 lipca z wizytą w Mosinie gościła Wicepremier i Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.  Okazją 

do spotkania, było symboliczne przekazanie bonu inwestycyjnego na przyznaną kwotę w ramach 
tarczy dla samorządów - rządowego programu wsparcia inwestycji w sytuacji COVID-19.  – Bar-
dzo się cieszę, że w tym roku mogę gościć w Mosinie, w jednej z gmin, która będzie w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca największym  beneficjentem rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
powiedziała w Mosinie Jadwiga Emilewicz.

Podczas wizyty, Wicepremier spotkała się w Urzędzie Miejskim w Mosinie z Burmistrzem Prze-
mysławem Mielochem. Pani Premier towarzyszył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Robert Nowicki. Po rozmowie z Burmistrzem, odbyła się konferencja prasowa dla dziennikarzy 
z udziałem Wicepremier Emilewicz, Ministra Nowickiego i Burmistrza Mielocha. Tematem kon-
ferencji były programy rządowe wsparcia inwestycji lokalnych.   

-  Samorządy terytorialne w Polsce odpowiadają za około 40% inwestycji realizowanych w Polsce - 
mówiła podczas konferencji pani Premier, zauważając, że szybkość i sposób wychodzenia z pandemii 
zależy od tego, czy uda się utrzymać tempo realizacji inwestycji, w tym publicznych – tych dużych 
i tych najmniejszych. - Być może te najmniejsze są bardziej istotne, ponieważ jest krótszy czas ich 
przygotowania, tempo ich realizacji jest znacznie szybsze. Jak stwierdziła dalej, mniejsze inwestycje to 
możliwości zleceń i zatrudniania jeszcze w tym roku i w tym sezonie budowanych. Jadwiga Emilewicz 
zwróciła uwagę, że Gmina Mosina jest jednym z największych beneficjentów rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. – Mosina jest jedną z tych gmin, która w powiecie poznańskim uzyskuje  
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca najwięcej – wy-
jaśniła dalej. – Oznacza to, 
że Mosina miała zaplano-
wany bardzo duży wolumen 
inwestycyjny, stąd algorytm, 
który przygotowaliśmy, który 
uwzględniał poziom inwesty-
cji, premiuje Mosinę bardzo 
wysoko. Również powiat 
poznański, jak powiedziała 
Wicepremier, uzyska mak-
symalną kwotę dofinan-
sowania przewidzianą dla 
powiatów, czyli 20 mln zł, 
a wszystkie gminy powiatu 
poznańskiego w skali całej Polski są jednym z największych beneficjentów Funduszu. Wśród 
nich, to właśnie Gminie Mosina i Gminie Swarzędz przyznano najwyższe kwoty. Wcześniej, 
Gmina Mosina otrzymała blisko 2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych – na budowę ul. 
Brzechwy, Długiej i Strzałowej. – Tutaj Mosina też na ile znam budżety, które były przyznawane 
różnym gminom, jest jednym z liderów. Bo to niemal dwa miliony złotych na inwestycje dróg, z których 
jedna jest zrealizowana, druga będzie za chwileczkę oddana, ale to nie wszystkie plany inwestycyjne 
Mosiny na ten rok.  Wicepremier Emilewicz wyraziła nadzieję, że zaplanowane teraz ponad 6 
milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Mosiny, pozwoli zrealizować nie tylko 
dalsze projekty drogowe, ale także związane z infrastrukturą edukacyjną.

Burmistrz Przemysław Mieloch w swojej wypowiedzi nawiązał to trudnej sytuacji samorządów 
spowodowanej epidemią, która jeszcze w kwietniu była rzeczywiście bardzo poważna. Zauwa-
żył, że gdyby ta tendencja się utrzymała, dochody Gminy Mosina byłyby mniejsze o ok. 15 
mln złotych. – Byłoby to ciężkim ciosem dla naszych inwestycji gminnych. W maju zaczęliśmy 
odrabiać i ten ubytek jest mniejszy, ale dalej występuje – stwierdził Przemysław Mieloch. W swojej 
wypowiedzi podkreślił znaczenie rządowego wsparcia dla budowy naszych gminnych dróg. - 
Ulica Brzechwy, to możliwość małego objazdu, który usprawni ruch na terenie miasta – powiedział 
Burmistrz. – Cieszymy się jeszcze bardziej z tego dofinansowania, jeżeli chodzi o rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. 

W dniu 31 lipca Burmistrz Gminy Mosina złożył formalny wniosek o całą przyznaną  
w promesie, w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę – 6 226 864 zł , która 
będzie przeznaczona na uzupełnienie środków na inwestycje. 

J. Nowaczyk / fot. A. Lubowicka
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w miejscowości Mosina w formule zapro-
jektuj i wybuduj, projekt ul. Dembowskie-
go w Mosinie – wykonawca złożył wniosek  
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 

• w trakcie: aktualizacja kosztorysów in-
westorskich dla budowy ścieżki rowerowej 
w Daszewicach,  

• trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na przebudowę ul. Piaskowej  
i Łąkowej w Mosinie,

• zebranie ofert i wybór wykonawcy na 
opracowanie analizy ruchu drogowego na 
terenie gminy Mosina,

więcej str.5
Oświetlenie

• budowa lamp solarnych w Czapurach – 
podpisano umowę z wykonawcą, rozpoczęto 
realizację zadania,

• budowa oświetlenia drogowego w Da-
szewicach, ul. Żwirowa i w Dymaczewie 
Nowym, ul. Radosna – wybrano wykonawcę, 

• w trakcie realizacji budowa oświetlenia 
drogowego na terenie gminy Mosina 

– cz. I  obejmująca  zadania: Wiórek ul. 
Podleśna, Borkowice ul. Łubinowa – etap 
II i ul. Mosińska; Rogalin ul. Prezydialna – 
etap II; Sowinki ul. Nad Lasem – etap II, ul. 
Miętowa – etap I; Sasinowo ul. Leśna – etap 
III; dokonano odbioru robót następujących 
części: Radzewice, ul. Ogrodowa, Krosinko, 
ul.  Skrzynka, Drużyna, ul. Wierzbowa, 

• w trakcie realizacji wykonanie dokumen-
tacji  projektu  budowlano-wykonawczego na 
budowę energetycznej linii kablowej oświe-
tlenia  drogowego dla: Mieczewa – ul. Wierz-
bowa i Lipowa, Radzewic – ul. Kalinowa, 
Rogalinka – ul. Fiedlera.

Kanalizacje i wodociągi
• trakcie realizacji: wodociąg w ul. Dę-

bowej/Lipowej w Czapurach ,kanalizacja 
sanitarna w ul. Sowinieckiej (przebudowa 
ul. Sowinieckiej), sieć wodociągowa i kana-
lizacyjna w Drużynie ul. Krótka – realizacja  
w ramach Inwestorstwa Zastępczego, bu-
dowa zbiornika wód opadowych przy ul. 
Leśmiana w Mosinie,

• kanalizacja sanitarna dla terenów części 
wsi Krosno (ul. Leśna, Krosińska, Granicz-
na) Gmina przekazała Spółce Aquanet swoje 
stanowisko dotyczące spełnienia oczekiwań 
właścicieli prywatnych. Projektant ma po-
zyskać od Właścicieli działek ostateczne 
stanowisko odnośnie lokalizacji uzbrojenia  
na piśmie,

• wodociąg w ul. Dębowej/Lipowej  
w Czapurach – podpisano umowę na reali-
zację zadania,

• uzgodnienia z  firmą wybraną przez 
Aquanet S.A. w zakresie  przeprowadzenia 
przeglądu granic i obszaru aglomeracji Mo-
sina-Puszczykowo.

Inwestycje – stan realizacji
Ulica Brzechwy po odbiorze

15 lipca dokonano odbioru ul. Brzechwy w Mosinie. Na przebudowę ulicy Brzechwy pozyskaliśmy 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% jej kosztów kwalifikowanych. 
Pozostałą część kosztów pokrywa budżet Gminy Mosina. Z tego samego Funduszu Gmina pozyskała 
także dotację na budowę ul. Długiej i Strzałowej w Mosinie, które zakończono już wcześniej, a także 
na budowę ul. Świerkowej, która jest w trakcie realizacji.

Ulica Brzechwy wraz z ulicą Lema, będą stanowiły główne połączenie osiedla Za Barwą z osiedlem 
Nowe Krosno, z ominięciem przejazdu kolejowego i centrum miasta. Osiedle Nowe Krosno uzyska 
łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do szkoły podstawowej przy ul. Topolowej.  Z uwagi na rolę jaką 
będzie pełniła ta ulica, została ona wyposażona standardowo w jezdnię, chodniki, miejsca postojowe 
oraz ścieżkę rowerową. Utwardzona obecnie ul. Brzechwy ułatwi poruszanie się pojazdami w czasie 
przebudowy ul. Sowinieckiej. Od kilku lat systematycznie realizowane są utwardzenia kolejnych dróg 
na osiedlu Za Barwą. W pierwszej kolejności budowane są ulice o głównym znaczeniu dla osiedla, 
takie jak Gałczyńskiego, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Czereśniowa, Marcinkowskiego, Łąkowa, teraz 
ul. Brzechwy. Ich realizacja to ostatnie pięć lat. W kolejnych latach będą  systematycznie utwardzane 
następne ulice.             Fot. Paulina Ludwiczak

Remont Leszczyńskiej - umowa podpisana
Podpisano umowę z wykonawcą  remontu  ul. Leszczyńskiej w Mosinie  (droga powiatowa 

nr 2465P) na odcinku o długości ok. 750 metrów - od sygnalizacji świetlnej  na ul. Mostowej 
do ul. Strzałowej. Inwestycję poprowadzi Gmina Mosina w ramach porozumienia z Powiatem 
Poznańskim - właścicielem drogi. W wyniku podejmowanych starań przez Gminę, na tę in-
westycję Powiat Poznański przeznaczył w swoim tegorocznym budżecie środki, które pokryją 
połowę kosztów jej realizacji. Pozostały koszt poniesie Gmina. W zakresie tej inwestycji, na 
odcinku  ul. Leszczyńskiej wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik. Wykonawca: Jan 
Nowak Zakład  Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. Koszt zadania - kwota zawarta  
w umowie: 969 982, 92. Ulica Leszczyńska w Mosinie na całej długości wymaga moderniza-
cji, jednak jedynie odcinek  od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej może 
być zmodernizowany w ramach remontu. Taki remont może przeprowadzić Gmina Mosina 
w ramach porozumienia z Powiatem.  Pozostały odcinek ul. Leszczyńskiej - od ul. Strzałowej 
do granicy miasta, wymaga przebudowy drogi. Wiąże się to z uregulowaniem prawnym dzia-
łek położonych w pasie drogowym, co może przeprowadzić jedynie właściciel drogi - Powiat 
Poznański. Burmistrz Gminy Mosina podejmie starania o opracowanie przez Powiat projektu 
przebudowy pozostałego odcinka ul. Leszczyńskiej.    fot. J. Modrzyński
Budowa Spokojnej - PRZEKAZANO PLAC BUDOWY

Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy I etapu ul. Spokojnej w Cza-
purach. I etap tej inwestycji przewiduje budowę chodnika i zjazdów z  przebudową ist-
niejącej sieci elektroenergetycznej ze względu na zajęcie pasa drogowego przez słup energetyczny. 
Budowa ul. Spokojnej w Czapurach prowadzona jest dla obsługi cmentarza położonego na jej końcu.   
W roku 2017 Gmina utwardziła także drogę do cmentarza od ul. Piaskowej w Krośnie.  Wykonawca: 
Stanisław Konwisarz PPUH NORTEX  z Poznania. Koszt zadania-kwota zawarta w umowie:  
304 796,92 zł.
Częściowy odbiór zbiornika

Gmina Mosina dokonała częściowego odbioru robót obejmujących wykonanie czaszy zbiornika 
wód deszczowych na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie. Odebrane prace obejmowały wykonanie 
ścian szczelnych, wykopu pod zbiornik, zbrojonej płyty dennej oraz oczepu żelbetowego. W wy-
niku odebrania tych prac, wykonawca inwestycji przystąpił do częściowego zalewania zbiornika. 
Obecnie budowany jest kanał deszczowy grawitacyjny Ø500 w stronę ul. Jasnej.W ramach zadania 
budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno 

Tekst: Joanna Nowaczyk
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• korespondencja z Aquanet w sprawie: 
sprzedaży nieruchomości we Wiórku zajętej 
pod istniejącą infrastrukturę sieciową oraz 
przeznaczonej pod nową infrastrukturę, czę-
ściowego rozwiązania umowy użytkowa-
nia wieczystego nieruchomości sąsiadującej  
z kąpieliskiem Glinianki,

• przygotowanie pism z propozycją usta-
lenia odszkodowania za utracone prawo 
własności do nieruchomości drogowej we 
Wiórku i w Mosinie,

• podpisanie aktu notarialnego nieod-
płatnego przekazania nieruchomości przez 
KOWR – fragment zbiornika retencyjnego 
wód opadowych dla wsi Pecna,

• wydanie przez Burmistrza decyzji, które 
zatwierdzają projekty podziałów nierucho-
mości (13 decyzji),

• rozpoczęcie procedury nadania na-
zwy ulicy drodze wewnętrznej położonej  
w Czapurach, 

• kontynuacja procedury nadania nazwy 
drogom wewnętrznym w Baranowie, w Ba-
ranówku, w Babkach, 

• kontynuacja procedury zmiany granic 
obrębów geodezyjnych w jednostce ewi-
dencyjnej Mosina - przekazanie projektu 
uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmia-
ny granic obrębów geodezyjnych Sowiniec, 
Żabinko  i Mosina, zakończenie procedury 
nadania nazwy trzem ulicom położonym  
w miejscowościach Babki i Mosina – umiesz-
czenie nowej nazwy ulicy w Bazie Danych 
Systemu Informacji o Terenie Gminy Mosina 
oraz wysłanie pism informacyjnych,

• rozpoczęcie procedury zmiany granic 
obrębów geodezyjnych w jednostce ewi-
dencyjnej Mosina – zmiana granic obrębów 
geodezyjnych Sowiniec, Mosina i Żabinko,

• zawarcie umowy w formie aktu notarial-
nego – nabycie drogi w Krosinku,

• ogłoszenie, publikacja i reklama ogłoszeń 
o przetargach na sprzedaż nieruchomości 

– 4 (3x Mosina (Wieniawskiego, Żerom-
skiego, Leśmiana, 1x Krosno).

• utrzymanie dróg: zakończono wiosenne 
profilowanie dróg, zakończono remont frag-
mentu chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka 
w Mosinie, wykonano obniżenie przejścia 
dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Mosinie, wyłoniono Wykonawcę oraz 
przygotowano umowę na wykonanie prze-
glądu dróg publicznych na terenie gminy, 
podpisano umowę na przygotowanie pro-
jektu utwardzenia pobocza ul. Poznańskiej  
w Rogalinie, zlecono oczyszczenie studni 
zbierających wody opadowe bez odprowa-

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

w Mosinie, wykonanych zostało już powyżej 70% prac z ich całego zakresu. Zgodnie z zawartą umową,  
wykonawca ma zakończyć tę inwestycję do 29 listopada 2020 r.Na zadanie „Budowa szczelnego zbiornika 
wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”, Gmina Mosina pozyskała 
dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 622 170, 55 zł. 
Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości 
Dziedzice nr 59. fot. D.Schoenradt

Trwa budowa kładki
Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.  Wykonawca: Ikomont, Zakład 

Specjalistyczny Robót Budowlanych Zbigniew Przybecki z Janikowa. Koszt zadania –  kwota zawarta 
w umowie: 1 719 179, 61 zł. Kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Lipowej pozwoli na bezpieczne przejście 
w tym miejscu pieszym, szczególnie dzieciom, które mieszkają po drugiej stronie Kanału Mosińskiego, niż 
Szkoła Podstawowa w Krosinku. fot. P. Ludwiczak

Przebudowa ul. Budzyńskiej
W związku z przystąpieniem do sporządzania projektu przebudowy ulicy Budzyńskiej w Mosinie,  

w dniach 13 – 22 maja Gmina Mosina przeprowadziła konsultacje społeczne, w celu zasięgnięcia opinii 
mieszkańców o wariantach poszerzenia tej ulicy. Ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2 i rządowe 
obostrzenia,  konsultacje odbyły się w formie elektronicznej.Konsultacjom poddane zostały II warianty 
przebudowy, z możliwością zamieszczania przez mieszkańców komentarzy. Uwzględniając otrzymane 
odpowiedzi, zdecydowano się na przyjęcie do dalszego procedowania wariantu II zaproponowanej prze-
budowy ulicy Budzyńskiej, rozszerzając go o wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, której potrzeba pojawiła 
się w uwagach mieszkańców. Tym samym projekt przebudowy ulicy Budzyńskiej będzie zakładać wyko-
nanie:poszerzenia jezdni o dodatkowy pas ruchu (na odcinku od zjazdu do przedszkola do skrzyżowania 
z ul. Marii Konopnickiej i Krotowskiego), który zostanie przeznaczony na miejsca postojowe oraz jako pas 
dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowani z drogą wojewódzką nr 431, korekty wysokościowej 
istniejącego chodnika,  miejskiego parkingu na ok. 24 miejsca postojowe z wjazdami od strony ulicy Nie-
podległości oraz drogi dojazdowej do przedszkola,  na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy 
ścieżkę pieszo-rowerową od strony zachodniej. Prace projektowe nad przebudową ul. Budzyńskiej są obecnie 
kontynuowane zgodnie z tym wariantem i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą projektu potrwają do 
27 września 2020 r. Wyniki konsultacji w formie raportu dostępne są na stronie mosina.konsultacjejst.pl
TRWA budowa ul. Świerkowej

Rozpoczęła się budowa ul. Świerkowej w Mosinie, która zostanie utwardzona kostką pozbrukową. Obec-
nie budowana jest kanalizacja deszczowa. Rozpoczęły się roboty drogowe.  Zgodnie z zapisami umowy 
z wykonawcą,  prace nad budową ul. Świerkowej mają być wykonane w terminie 5 miesięcy. Zadanie to 
otrzymało dofinansowanie z rządowego programu – „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości  
w wysokości 50 % kosztów wybudowania odcinka ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul. Chopina. 
Pozostała części ul. Świerkowej – od ul. Chopina do ul. Wodnej, zostanie wykonana w całości ze środków 
Gminy Mosina. Wykonawca: konsorcjum w składzie Zakład Robót Drogowych Krystyna Michał-
kowska z Rogalinka - lider i Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne z Lubonia  - partner.Koszt 
zadania – kwota zawarta w umowie: 1 305 081, 82 zł.         fot. J.Nowaczyk
Modernizacja świetlicy w Rogalinku

Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią oraz moder-
nizacji sali świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Rogalinku, przy ul. Kościelnej. Zakres 
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dzenia do kanalizacji deszczowej na terenie 
gminy oraz studzienek, studni i kanalików 
kanalizacji deszczowej, zlecono lokalne uzu-
pełnienie zadoleń w ramach utwardzenia ul. 
Makowej i Działkowej w Wiórku (fundusz 
sołecki),  

• uzgodnienia, decyzje, projekty organi-
zacji ruchu: 110 zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 70 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy, 80 warun-
ków technicznych dla przebiegu trasowego 
urządzeń w pasie drogowym, 15 projektów 
tymczasowej organizacji ruchu, 34 projekty 
stałej organizacji ruchu, 32 sprawy związane 
z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów,

• transport, Strefa Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, odszkodowania: prowadze-
nie spraw o likwidację szkód i odszkodowań 
komunikacyjnych, zakończono przeglądy 
przystanków oraz wiat przystankowych 
na terenie gminy, zlecono przeprowadzenie 
remontu wiaty przystanku autobusowego  
w Żabinku, 

• place zabaw, obiekty małej architektury: 
podpisano umowę z wykonawcą  na naprawy 
placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz 
obiektów małej architektury na terenie 
Gminy Mosina, podpisano porozumienie 
na Grupowy Zakup Gazu organizowany 
przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 
zakończono zagospodarowanie dz. o nr ew. 
119/2. obr. ew. Żabinko, wykonano prze-
gląd stanu technicznego pomnika na pl. 20 
Października w Mosinie, zakończono prace 
naprawcze infrastruktury położonej wokół 
wieży widokowej,

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy Mosina: wymiana uszkodzonego 
słupa oświetleniowego: w Krośnie przy ul. 
Głównej, w Mosinie na „Gliniankach”,

• lokale komunalne, lokale socjalne, lokale 
użytkowe będące własnością Gminy Mosina: 
realizacja zadań remontowo – budowlanych 
przyjętych w budżecie na rok 2020, proce-
dowanie remontów świetlicy wiejskiej w Ro-
galinku,  zadania pn. „Szatnia na Medal” 
remont szatni w SP nr 2 w Mosinie.

• decyzje o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu oraz o przeniesieniu 
decyzji (76),

• rozpatrzenie zostało wniosków o wyda-
nie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 
miejscowym, studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina, ujęciu w obszarze zdegrado-
wanym i obszarze rewitalizacji oraz wypisów 
i wyrysów  z miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego (116),

• Sporządzono 262  pism – wyjaśnień, 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

prac obejmie murowanie, szpachlowanie i malowanie, wykonanie podłoży i posadzek, montaż 
stolarki drzwiowej, a także wykonanie instalacji co i cwu oraz wymianę instalacji gazowej. 
Wykonawca: Constructo sp. z o.o. z Lubicza. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 
000 zł. Na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Rogalinku, remontowany jest obecnie 
również stropodach.
W PRZYGOTOWANIU

Przygotowywany jest przetarg na przebudowę ul. Paskowej i Łąkowej (brakującego odcinka) w Mosinie.  
Na decyzję Starostwa Poznańskiego o pozwoleniu na budowę czeka projekt ul. Dembowskiego w Mosinie, 
a także projekt „Parku Strzelnica”, inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg 
rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”,  współfinansowany 
z funduszu Unii Europejskiej w ramach 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
Objazd Żeromskiego

17 czerwca br. rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Sowinieckiej  
w Mosinie prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przy współudziale i dotacji Gminy 
Mosina oraz Aquanet S.A. i wynikające z niej utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie wykonywane 
są prace na odcinku od granic miasta Mosina do ul. Dembowskiego. Zgodnie z tymczasową organizacją 
ruchu związaną z inwestycją, na tym odcinku ul. Sowinieckiej wykonawca zadania wprowadził najpierw 
ruch wahadłowy, a następnie, po całkowitym zamknięciu na nim ruchu,  tj. od 21 lipca br., poprowadził 
objazd ulicami Gałczyńskiego i Żeromskiego po tej stronie ul. Sowinieckiej oraz odrębnie dla samochodów 
ciężarowych przez miejscowości Żabinko-Żabno-Baranowo-Sowiniec. Zgodnie z harmonogramem prac, 
termin zakończenia etapu robót, z którymi związany jest objazd ulicą Żeromskiego, to 29 sierpnia br. 
Wykonawca zadania planuje jednak ich zakończenie  wcześniej i następnie – wprowadzenie ruchu waha-
dłowego na odcinku ul. Sowinieckiej od ul. Czereśniowej do ul. Wiosny Ludów.  Wówczas zakończy się 
objazd ulicą Żeromskiego i poprowadzony zostanie ulicami Brzechwy i Gałczyńskiego. Po wprowadzeniu 
21 lipca br. objazdu zamkniętego odcinka ulicy Sowinieckiej ulicą Żeromskiego, mieszkańcy zgłaszali do 
Urzędu Miejskiego w Mosinie uciążliwości związane z natężeniem ruchu na tej ulicy. Po interwencjach 
mieszkańców, 24 lipca br. wykonawca zadania ustawił 2 znaki informacyjne o wskazaniu do ogranicze-
nia prędkości ze względu na unoszący się kurz, pochodzące z zasobów Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
a 29 lipca br. uzupełnił je dodatkowymi znakami. Ponadto, po interwencjach mieszkańców wykonawca 
rozpoczął polewanie ulicy wodą co skutecznie ograniczyło zapylenie powstające przez poruszające się 
pojazdy. 3 sierpnia br. wprowadzono również nową organizację ruchu która obejmowała między innymi 
wyłączenie z objazdu ul. Żeromskiego na odcinku pomiędzy ul. Gałczyńskiego i Brzechwy. Po zakoń-
czeniu objazdu ul. Żeromskiego, w przypadku takiej potrzeby, wykonawca wyrówna drogę równiarką 
doprowadzając do stanu pierwotnego. Zdajemy sobie sprawę, że przejściowe uciążliwości wynikające 
z konieczności poprowadzenia objazdu ul. Żeromskiego, która jest drogą gruntową, dla mieszkańców 
tej ulicy są duże. Bardzo prosimy jednak o wyrozumiałość. Wszelkie uwagi można zgłaszać do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie pod nr. telefonu: 611-018-206 lub na adres e-mail: daniel.schoenradt@mosina.pl

Informujemy także, że na odcinku od skrzyżowania ul. Sowinieckiej z Iwaszkiewicza do skrzyżowania 
ul. Żeromskiego i Boya Żeleńskiego, w ramach inwestycji przebudowy ul. Sowinieckiej, Aquanet S.A. 
będzie prowadził prace związane z wymianą sieci wodociągowej.     J. Nowaczyk

Wnioski na Lema i Żeromskiego
5 sierpnia br. Gmina Mosina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządo-

wych budowy ulic Lema i Żeromskiego. Wartość projektu budowy ulicy Lema to 8 220 170,28 w tym 
kwalifikowalne wydatki to 8 105 117,90, natomiast wartość projektu budowy ul. Żeromskiego to 2 426 
886,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne - 2 289 509,58. Zgodnie z ogłoszonym regulaminem konkursu 
w tym roku dofinansowanie wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych. Dzięki budowie tych dróg Gmi-
na Mosina uzyska stały ciąg komunikacyjny między drogą powiatową ul. Śremska przez wybudowaną 
ul. Brzechwy (ze wcześniejszego uzyskanego dofinansowania FDS) następnie do drogi powiatowej ul. 
Sowinieckiej. Ulica Żeromskiego stanowi pośrednie łączenie z tymi drogami.    JN

 

UL.ŚWIERKOWA
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stanowisk, zawiadomień, wniosków oraz 
interpretacji (postanowienia/opinie/zawia-
domienia/inne/wnioski), Finalizowano 
prace nad Gminną Ewidencją Zabytków 
oraz Gminnym Programem Opieki Nad 
Zabytkami.

• przejęto archiwum Wielkopolskiego Biura 
Planowania Przestrzennego dotyczące ar-
chiwalnych planów i studiów dla Gminy 
Mosina,

• odbyła się Gminna Komisja Urbani-
styczno-Architektoniczna dot. planów 
dla części obrębów Krosno i Krosin-
ko, Żabinko oraz Sowiniec i Sowinki, 
Planowanie przestrzenne:

wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu w rejonie ul. Poznańskiej 

w Czapurach, 
• zbieranie wniosków do projektów miej-

scowego planu: w Czapurach w rejonie ul. 
Poznańskiej i Gromadzkiej, w Pecnej (zachod-
nie i północne tereny wsi), w Mosinie (rejon 
Jeziora Budzyń),

 • prace projektowe związane z planami 
miejscowymi w Mosinie w rejonie ul. Gał-
czyńskiego oraz dla pojedynczych fragmen-
tów Mieczewa i Radzewic, 

 • spotkania związane z procedowanym 
planem miejscowym dla Dymaczewa Nowe-
go - analiza przepisów związanych ze zmianą 
prawa budowlanego, którego zmiana może 
dopuścić legalizację części z istniejącej obec-
nie nielegalnej zabudowy,

 • analiza nowego projektu planu dot. usług 
w zieleni w Krosinku.

• gospodarka odpadami: wprowadzono 
w aplikacji EcoHarmonogram funkcji zgła-
szania dzikich wysypisk śmieci, usuwanie 
odpadów zgromadzonych w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych, współpraca z 
Wolontariatem WPN, przygotowano i prze-
kazano komisji do spraw monitorowania 
gospodarowania odpadami dane ilościowe 
i finansowe obejmujące półrocza od 2018 
– 2020, wszczęto postępowanie admini-
stracyjne w sprawie obowiązku usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania z nieruchomości w Baranów-
ku, wystąpiono z wezwaniem do usunięcia 
zalegających odpadów na gruncie leśnym 
w Daszewicach,

• ochrona powietrza: doradztwo w zakresie 
wypełniania wniosku w programie „Czyste 
powietrze” (14 wniosków), realizacja gmin-
nego programu dotacji na wymianę pieców 
-  rozpoczęto oględziny terenowe, 

• zieleń i ochrona przyrody: zlecono  
i nadzorowano sadzenie roślin sezonowych, 
pielęgnację terenów zieleni i jej inwentary-
zowanie, zorganizowano akcję rozdania 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dzień 6 sierpnia na terenie gminy Mosina na kwarantannie oraz 
zarejestrowanych w aplikacji kwarantanna domowa było 37 osób pod 

18 adresami. Liczba osób zakażonych koronawirusem – 6. Dzienną 
aktualizację tych danych przedstawia Raport Burmistrza Gminy Mosina 

publikowany na stronie mosina.pl w zakładce Komunikaty.

Pół roku z koronawirusem
Minęło prawie pół roku epidemii koronawirusa w Polsce. Wystąpienie z początkiem marca 

br., przypadków zakażenia COVID-19 w naszym kraju, także w naszej Gminie - jako pierw-
sza w Wielkopolsce zachorowała nasza mieszkanka, która niestety zmarła – spowodowało 
wprowadzenie przez rząd wielu ograniczeń w naszym codziennym funkcjonowaniu. Na 
początku epidemii perspektywa skali zagrożenia nie była jeszcze dobrze znana. W sytuacji 
wystąpienia zagrożenia, które dotyczyło bezpośrednio mieszkańców naszej Gminy, w ramach 
moich kompetencji podjąłem w trybie pilnym szereg decyzji zabezpieczających we wszelki 
możliwy sposób publiczną przestrzeń. Większość z nich uprzedziła wprowadzane za chwilę 
rządowe obostrzenia. 

W  trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców podąłem decyzję: o zawieszeniu zajęć 
w gminnych placówkach oświatowych, ograniczeniu dostępu do samorządowych instytucji, 
zamknięciu targowiska miejskiego, zamknięciu placów zabaw. Jednocześnie w miejscach 
publicznych wdrożyliśmy wszystkie możliwe warunki bezpieczeństwa sanitarnego chroniące 
mieszkańców przed zakażeniem. Sytuacja związana z epidemią od początku jej wystąpienia 
była i jest do chwili obecnej na bieżąco monitorowana przez Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. O każdym działaniu i o sytuacji epidemicznej w naszej Gminie byliście Pań-
stwo na bieżąco informowani za pośrednictwem gminnych mediów. Statystyki związane  
z występowaniem koronawirusa na terenie naszej Gminy, które przedstawiałem Państwu  
w codziennym raporcie pokazały, że te działania były słuszne.   

Równolegle wspólnie z zespołem pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie podjęliśmy 
wszelkie możliwe działania pomocowe, by udzielić wsparcia mieszkańcom w tej trudnej sytuacji: 

• wszyscy mieszkańcy Gminy Mosina zostali zaopatrzeni w maseczki,
• uruchomiliśmy akcję „Koronawirus – seniorze nie jesteś sam!” – pomoc dla samotnych 

seniorów i osób niepełnosprawnych,
• uruchomiliśmy E-targowisko Mosina dla wsparcia gminnego handlu, a także jego klientów,
• wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, 
• przygotowaliśmy formy pomocy dla przedsiębiorców, których epidemia i związane z nią 

obostrzenia dotknęła ekonomicznie, 
• zorganizowaliśmy zdalne nauczanie w szkołach wspierając uczniów i nauczycieli sprzętem 

komputerowym, na który Gmina pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 200 000 zł. 
W ramach samorządowej tarczy antykryzysowej pozyskaliśmy jako Gmina promesę rządową 

w wysokości ponad 6 milionów złotych na wsparcie gminnych inwestycji.   
   W sytuacji łagodzenia rządowych obostrzeń, podejmowałem kolejne decyzje w kierunku 

powrotu do normalnego funkcjonowania Gminy, jednocześnie dbając o zachowanie wszyst-
kich wytycznych sanitarnych i zabezpieczenie spełniających je warunków. 

Po kilku miesiącach funkcjonowania w stanie epidemii wróciliśmy do względnej normal-
ności, nie lekceważąc i nie zapominając o wciąż występującym zagrożeniu, pamiętając także 
o tym, że istotnym, a może najważniejszym aspektem walki z koronawirusem jest dbałość 
o naszą kondycję zdrowotną. Dla wsparcia podnoszenia świadomości mieszkańców w tym 
zakresie, przygotowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną „Żyj zdrowo”, która jest 
obecnie prowadzona za pośrednictwem gminnych mediów.    

Jeszcze raz chcę serdecznie podziękować wszystkim gminnym służbom – Ochotniczej  
i Państwowej ? Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Pracownikom Urzędu i OPS, a także 
pracownikom służby zdrowia, wszystkim inicjatorom akcji społecznego wsparcia i ludziom 
dobrej woli, którzy te akcje wsparli i nadal wspierają, a także wszystkim Państwu za wspólny 
udział w walce z koronawirusem. Za codzienną, odpowiedzialną postawę wobec własnego 
i cudzego zdrowia – dostosowywanie się do ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii, za 
wyrozumiałość, z jaką znosiliście Państwo wszelkie, wprowadzone utrudnienia w naszym 
codziennym funkcjonowaniu.  

Przed nami zapewne kolejne miesiące  funkcjonowania w sytuacji nadal 
obecnego zagrożenia koronawirusem. Pamiętając o nim, starajmy się,  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i dbając o swoje zdrowie, 
żyć jednak normalnie.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Zostań PartNeRem Karty Mieszkańca
Szanowni Państwo!

Uruchamiamy Program Mosińska Karta Mieszkańca (MKM). Jest to element polityki spo-
łecznej i promocyjnej gminy, skierowany do mieszkańców, którzy są zameldowani na pobyt 
stały lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem Gminy Mosina 
jako miejsca swojego zamieszkania. Program to także zachęta dla tych mieszkańców, którzy 
jeszcze nie zdecydowali się na meldunek lub wskazanie Gminy Mosina w rozliczeniu PIT. 
Założeniem Programu, poza wprowadzeniem przez Gminę Mosina ulg i preferencji 

w obszarze m.in. kultury i sportu, jest także zbudowanie bazy Partnerów Programu – przed-
siębiorców, którzy zaoferują Mieszkańcom posiadającym MKM zniżki na swoje towary i usługi. 
Dla Partnerów przystąpienie do tej inicjatywy będzie doskonałą okazją do pozyskania nowych, 
stałych klientów oraz promowania przedsiębiorczości za pośrednictwem gminnych mediów. 
Oferta obejmująca zniżki z pewnością zachęci Mieszkańców do wspierania lokalnych firm 
poprzez zakupy czy korzystanie z usług na terenie Gminy Mosina. Przykład innych miast, 
w których karty mieszkańca już działają doskonale pokazuje, że tego typu rozwiązanie daje 
wiele korzyści przedsiębiorcom. 

To od Państwa zależy jakiej wysokości rabatu udzielicie, jednak największe korzyści dla 
przedsiębiorców i mieszkańców wiążą się z atrakcyjnym rabatem, który będzie rzeczywiście 
odczuwalny dla użytkowników Karty Mieszkańca. Atrakcyjny rabat to przynajmniej 10% 
na usługę lub zakupy i może dotyczyć całej lub części 
oferty, może być również uwarunkowany sezonowo. 
Częścią Programu jest dział na stronie www.mkm.
mosina.pl, w którym w poszczególnych kategoriach 
będzie można wyszukać firmy oferujące zniżki i za-
poznać się z  ich ofertą. 

Zapraszam Państwa do włączenia się do programu 
i podjęcia wspólnych działań, aby Mosińska Karta 
Mieszkańca na stałe wpisała się w działania prospo-
łeczne i proprzedsiębiorcze, a Państwa firmy mogły 
jeszcze prężniej się rozwijać.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Informacja dla Partnerów:
Aby zostać Parterem Mosińskiej Karty Mieszkańca 

/MKM/ i dołączyć do programu, wystarczy  złożyć 
wiosek, w którym należy określić wysokość oferowa-
nych zniżek, podpisać porozumienie i przesłać  do Urzędu Miejskiego w Mosinie informacje  
o swojej firmie/prowadzonej działalności.  Po akceptacji dokumentów, informacja o Partnerze 
pojawi się na dedykowanej stronie mkm.mosina.pl.

 Nabór Partnerów odbywa się w formule ciągłej. Do programu mogą przystąpić instytucje 
publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczo-
nych przez siebie usług będą realizować ulgi i preferencje dla mieszkańców Gminy Mosina.  
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie mosina.pl. 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 611 018 220 lub e-mail: mkm@
mosina.pl. O terminie rozpoczęcia składania wniosków przez mieszkańców o wydanie karty 
MKM będziemy informowali na bieżąco.

bratków dla sołectw i placówek oświatowych, 
przygotowano instrukcję zakładania ogro-
dów deszczowych dla potrzeb akcji „H2O 
- złap to”, nadzorowano przesadzanie drzew 
na ul. Gałczyńskiego w związku z budową 
ul. Brzechwy w Mosinie, interweniowano  
w Starostwie Powiatowym w sprawie upo-
rządkowania cmentarza ewangelickiego przy. 
ul. Poniatowskiego w Mosinie, przygotowano 
informację o koszeniu łąki kwietnej w Parku 
po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego, 
przeprowadzono oględziny użytku ekologicz-
nego „Rosiczkowy staw” na terenie leśnictwa 
Bogulin,

• rolnictwo, łowiectwo i opieka nad bez-
domnymi zwierzętami: rozpoczęto czynności 
związane z organizacją powszechnego spisu 
rolnego 2020 realizowanego przez GUS, 

•ochrona środowiska:współpracowano 
ze starostwem w zakresie przyjmowania 
wniosków dotyczących usuwania wyrobów 
zawierających azbest (21 wniosków), wyja-
śniano sprawy: zwożenia mas ziemnych na 
nieruchomość w Daszewicach, wylewania 
gnojowicy na grunty orne w Daszewicach. 

• z Aquanet S.A. i firmą SWECO w sprawie 
granic aglomeracji w ramach KPOŚK – wide-
okonferencja  (z-ca burmistrza A. Ejchorst)

• z Aquanet S.A. w sprawie Porozumienia 
Komunalnego – wideokonferencja (burmistrz 
P. Mieloch i z-ca A. Ejchorst),

• z p. Jakubem Pyżalskim w sprawie skarpy 
w Czapurach (burmistrz P. Mieloch i z-ca A. 
Ejchorst),

• z p. Koralewskim (prezes spółki Park 
Strzelnica), p. Kubacką (przewodniczącą Rady 
Nadzorczej Park Strzelnica), p. Głuszkowskim 
w sprawie budowania i funkcjonowania przy-
szłego obiektu,

• z Aquanet S.A. w sprawie sieci wodociągo-
wej w Mieczewie – wideokonferencja ((bur-
mistrz P. Mieloch i z-ca A. Ejchorst),

• z PKP S.A. oraz ZDP Poznań w sprawie 
odbioru ul. Śremskiej po budowie kanalizacji 
deszczowej odwadniających tunel pod torami 
w ul. Śremskiej (z-cy burmistrza T. Łukowiak 
i A. Ejchorst),

• z Aquanet S.A., ZDP Poznań oraz STRA-
BAG w sprawie przekazania placu budowy 
związanego z realizacją inwestycji moderni-
zacji ul. Sowinieckiej w Mosinie (burmistrz P. 
Mieloch oraz z-cy T. Łukowiak, A. Ejchorst),

•z przedstawicielami Wolontariatu WPN w 
sprawie nawiązania współpracy (burmistrz P. 
Mieloch i z-ca A. Ejchorst),

• z wicepremier Jadwigą Emilewicz w sprawie 
rządowego wsparcia inwestycji gminnych,

• z Dyrektorem WPN  w sprawie współpra-
cy w zakresie ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosi-
na oraz referatów Urzędu Miejskiego opracowała 
Joanna Nowaczyk. 

SPOTKANIA

Odpady w roku 2021 
Trwają przygotowania do opracowania gospodarki odpadami na rok 2021. Gmina 

pozyskuje informacje odnośnie warunków finansowych. W sierpniu br. zostaną zebra-
ne informacje dotyczące stawek odbioru w poszczególnych instalacjach odzyskiwania 
odpadów wraz z danymi o tak zwanym stopniu odzysku. Obowiązująca ustawa obliguje 
gminy do odzyskiwania surowców celem ich powtórnego przetworzenia. Równolegle, 
zgodnie z uzgodnieniem z radnymi, burmistrz przygotowuje analizę dotyczącą metod 
obliczania stawek opłat za odpady. Całość informacji zostanie przekazana radnym  
i mieszkańcom do końca sierpnia br. Będziemy informować czytelników o szczegółach. 

Red.
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Włodzimierz Koralewski – Prezes Zarządu 
Spółki z o.o. „Park Strzelnica”. Absolwent Wy-
działu Budownictwa Lądowego Politechniki 
Poznańskiej. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w branży budowlanej w bezpośrednim 
wykonawstwie jako generalny wykonawca, 
kierownik budowy oraz w nadzorowaniu,  
w przygotowaniu i rozliczaniu inwestycji. Uzyskał uprawnienia budowlane 
do nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do oceny stanu technicznego 
budynków i budowli, uprawnienia budowlane do projektowania w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat pracował w zarządzie dużej 
organizacji spółdzielczej. Ponad 20  lat prowadził własne przedsiębiorstwo 
budowlane, realizując obiekty przemysłowe, mieszkalne, użyteczności 
publicznej. Brał też udział w realizacji podobnych projektowanej pływalni 
inwestycji: jako inspektor nadzoru inwestorskiego w rozbudowie pływalni  
w Obornikach o nowe formy rekreacji z termomodernizacją, jako koordy-
nator Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w budowie hali wido-
wiskowo - sportowej w Ryczywole, w budowie szeregu boisk sportowych  
z zapleczem na terenie powiatu obornickiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. 
Z Włodzimierzem Koralewskim rozmawiała Joanna Nowaczyk.

26 maja Rada Nadzorcza Spółki „Park Strzelnica”, której powierzono 
budowę mosińskiej pływalni, powołała Pana na Prezesa Zarządu spółki. 
Jakie zadania stoją teraz przed Panem? 

Zadaniem Zarządu spółki będzie wybudowanie pływalni i późniejsze 
zarządzanie tym obiektem. Pierwszorzędną sprawą jest teraz przygoto-
wanie przetargu na realizację tej inwestycji. Wiąże się to z przeliczeniem 
i uzupełnieniem kosztorysów inwestorskich, po ewentualnej korekcie  
i aktualizacji dokumentacji technicznej przez biuro projektowe. Kolejnym 
krokiem będzie sporządzenie biznes planu niezbędnego do ubiegania się 
o pozyskiwanie środków na realizację inwestycji.

Na jakim etapie znajdują się przygotowania do tej inwestycji? 
22 lipca Zarząd  wystąpił do Zgromadzenia Wspólników „Park Strzel-

nica” Sp. z o.o. w Mosinie o wniesienie do Spółki przez Gminę Mosina 
wkładu niepieniężnego, czyli aportu, na który składa się prawo własności 
nieruchomości gruntowej – to działka pod budowę przyszłej pływalni. 
Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 
A co z projektem? Czy jest już gotowy?

Projekt basenu jest obecnie aktualizowany. Po przeanalizowaniu doku-

mentacji, uzyskaniu opinii użytkowników tego typu obiektów, oczekujemy 
na stanowisko biura projektowego.  Mimo, że w lipcu br. Prezes Rady 
Ministrów zmienił wytyczne dla obiektów basenowych i sportowych 
znosząc niektóre ograniczenia,  to nadal  niezbędna jest analiza projektu 
ze względu na  COVID-19. 

Kiedy zatem możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu na wyko-
nawcę pływalni, a potem zakończenia tej inwestycji? 

Przetarg na budowę pływalni zostanie ogłoszony po zapewnieniu środków 
finansowych na jej realizację. Po wyłonieniu wykonawcy czas zrealizowania 
inwestycji to okres około 18-tu miesięcy, w zależności od zaangażowania 
wykonawcy. 

Jak będzie wyglądać mosińska pływalnia? 
Projektowany obiekt, który stanie przy ul. Leszczyńskiej, będzie budynkiem 

jednobryłowym, o płaskim dachu, na planie zbliżonym do prostokąta,  
o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Projekt Ochrony 
Pożarowej dopuszcza jednorazowo przebywanie w obiekcie: w piwnicy 5 
osób, na parterze 250 osób, na piętrze 100 osób. Funkcje basenowe będą 
mieścić się parterze, a na piętrze strefa fitness i administracja budynku.  
W strefie fitness zlokalizowano dwie szatnie z zespołem toalet i pryszniców 
oraz salę do aerobiku, salę do gimnastyki i siłownię. Przeszklenia w tych 
salach umożliwią widok na halę basenową.

A sam basen? Jakie będą jego funkcje?
W hali basenowej według projektu zlokalizowano basen pływacki  

o głębokości 1,3 – 1,8 metra i wymiarach 25,00 x 14,00 m z 6 torami,  
a także basen do nauki pływania 12,0 x 6,0 m o 3 torach i głębokości 0,8-
1,1m połączony z basenem rekreacyjnym o głębokości 1,1 m. Przy basenie 
rekreacyjnym znajdować się będzie strefa małych dzieci o głębokości 30 
cm. W pobliżu strefy basenowej zlokalizowano dwa pomieszczenia saun. 
Przewidziane w projekcie atrakcje basenowe to gejzery, masaże, reflekto-
ry, jakuzzi. Przy strefie basenowej usytuowane zostaną szatnie, zespoły 
sanitarne, również dla osób niepełnosprawnych oraz szatnia rodzinna.

Gdzie znajduje się Pana „centrum dowodzenia” budową pływalni, 
czyli siedziba zarządu spółki?

Obecnie siedziba spółki mieści się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mosinie przy boisku sportowym na ul. Marii Konopnickiej w Mosinie. 

Życzę powodzenia w realizacji tej oczekiwanej przez mieszkańców 
inwestycji i dziękuję za rozmowę. 

O PŁYWALNII

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, 
że od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski o:    świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, 
świadczenie „Dobry start”, również drogą tradycyjną (w formie 
papierowej).  Wnioski elektroniczne o powyższe świadczenia nadal 
można składać online za pośrednictwem strony internetowej ht-
tps://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, do 
czego w okresie trwającego nadal stanu epidemii ZACHĘCAMY!

Druki wniosków o wymienione wyżej świadczenia można pobrać:
• ze strony www.ops.mosina.pl • ze strony MRPiPS • podczas 

pełnienia dyżurów OPS w Mosińskim Ośrodku Kultury przy ul. 
Dworcowej 4. Wypełnione wnioski można wysłać za pośrednic-
twem Poczty Polskiej lub będzie można składać w godzinach 
dyżurowania w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie do spe-
cjalnego pojemnika.

Uwaga! Ze względu na trwający stan epidemii wnioski nie będą 
weryfikowane przy kliencie! Nie będzie możliwości wypełnienia 

ich podczas dyżuru w siedzibie Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Uzupełnienia wniosków i dokumentów następować będą po pi-

semnym wezwaniu przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej 
lub drogą mailową.  Dyżury pracowników socjalnych odbywają 
się w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4: 

• w poniedziałki, środy i piątki od 10:30 do 14:30 • we wtorki 
i piątki od 7:00 do 11:00.Informacje telefoniczne udzielane są 
pod numerem telefonu: 61 8192082. Dyżury Asystenta Rodziny 
Poniedziałki: 8.30 - 9.30, Wtorki: 13.00 - 14:00, Środy: 7.00 - 8.00.

Jednocześnie informujemy, że po wcześniejszym ustaleniu te-
lefonicznym, istnieje możliwość dostosowania godziny dyżuru 
asystenta rodziny do indywidualnych potrzeb.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej – komunikaty
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Ósmoklasiści 
otrzymali wyniki 

W dniach 16 do 18 czerwca 2020 odbyły się 
egzaminy ósmoklasistów. W szkołach podsta-
wowych Gminy Mosina, w tym roku szkolnym 
do egzaminów przystąpiło 315 uczniów. Ze 
względu na stan epidemiczny, egzaminy zosta-
ły przeprowadzone dwa miesiące później, a ich 
wyniki uczniowie otrzymali 31 lipca. Poniżej 
przestawiam średnie % wyników z poszczegól-
nych szkół.Gratuluję wyników i życzę, aby tego-
roczni absolwenci dostali się do wymarzonych 
szkół ponadpodstawowych.

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

Trzecia edycja konkursu 
na pracę dyplomową o Gminie 

Uwaga studenci, absolwenci. Przypominamy, że w tym roku także możecie 
składać prace do „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy 
Mosina”, którego organizatorem jest Gmina Mosina. Celem konkursu jest 
podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscy-
plinarnych wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popula-
ryzacja aktualnego dorobku w tym zakresie. Zakres tematyczny prac może 
obejmować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, 
prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym również 
infrastruktury technicznej i drogowej.  Zgłoszone prace licencjacie, inżynierskie 
lub magisterskie powinny być obronione w ciągu 5 lat od terminu zgłoszenia. 
Ocenie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza podjętego tematu, przydatność 
i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia 
i opracowanie redakcyjne tematu, oryginalność ujęcia tematu. 

Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy otrzyma nagrodę pie-
niężną w wysokości 2 000,00 zł. Zgłoszenie i jeden egzemplarz pracy w wersji 
papierowej i elektronicznej należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
dotyczącą Gminy Mosina”.  Zgodnie z uchwałą Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. prace do konkursu można składać do 10 
października każdego roku. W tym roku 10 października przypada w sobotę, 
w związku z tym na podstawie art. 115 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 
termin składania prac ulega wydłużeniu do 12 października 2020 r. 

Dla zainteresowanych udziałem w konkursie jego regulamin oraz inne in-
formacje znajdują się na stronie mosina.pl->Gmina->Nagrody i wyróżnienia-> 
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową.        Karolina Adamczyk-Pięta

Kierownik Referatu Promocji i Kultury

Konsultacje społeczne
również w aplikacji

Gmina Mosina od tego roku przeprowadza konsultacje społeczne 
z użyciem portalu internetowego https://mosina.konsultacjejst.pl/. 
Jest to narzędzie wygodne i dające każdemu zainteresowanemu 
możliwość swobodnego wypowiedzenia się w interesujących go 
sprawach. Na portalu konsultowaliśmy m.in. strategię rozwo-
ju elektromobilności w gminie Mosina czy potrzeby przedsię-
biorców w związku z pandemią koronawirusa. Obecnie trwają 
konsultacje dotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego. Od sierpnia została uruchomiana również apli-
kacja na urządzenia mobilne. Dzięki temu żadne wiadomości już 
nie umkną uwadze zainteresowanym osobom. Aplikacja sama 
poinformuje o nowej konsultacji a swoje opinie będzie można 
wysyłać również za pomocą smartfona.

Aby pobrać aplikację należy wejść na stronę: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.euroinnowacje.transparentnej-
st&hl=pl     Jakub Modrzyński

Wyniki wyborów Prezydenta 
RP w Gminie Mosina

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, frekwencja  
w Gminie Mosina wyniosła: w I turze - 71,66%, w II turze - 75,15%.

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Mosina I  TURA: TRZA-
SKOWSKI Rafał Kazimierz 39,34%, DUDA Andrzej Sebastian 31,25%, 
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 18,66%, BOSAK Krzysztof 5,64%,BIE-
DROŃ Robert 2,39%, KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 1,86%,

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0,23%, ŻÓŁTEK Stani-
sław Józef 0,23%, JAKUBIAK Marek 0,15%, TANAJNO Paweł 
Jan 0,15%, PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0,10%.
II TURA: DUDA Andrzej Sebastian 37,63%, TRZASKOWSKI Rafał 
Kazimierz 62,37%. 
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Sprawozdanie
z działalności Rady 
Miejskiej 
czerwiec / lipiec

Rada Miejska w Mosinie obradowała na dwóch 
sesjach: w dniu 25 czerwca i na posiedzeniu 
nadzwyczajny 9 lipca zwołanym na wniosek 
Burmistrza Gminy Mosina.

W czerwcu i lipcu odbyło się łącznie 12 po-
siedzeń komisji. Większość z nich została prze-
prowadzona w sposób zdalny.

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
->Organy gminy->Protokoły. Z treścią wszystkich 
podjętych uchwał można zapoznać się w Biulety-
nie 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 posiedze-
nia komisji oraz sesje wraz z załączonymi doku-
mentami (projekty uchwał, inne załączniki) oraz 
wyniki głosowań w poszczególnych punktach 
obrad danej sesji. Przebieg sesji Rady Miejskiej w 
Mosinie transmitowany jest na żywo na stronie 
mosina.esesja.pl

Z prac komisji
Komisja Budżetu i Finansów w czerwcu anali-

zowała wyniki ekonomiczno-finansowe gmin-
nych spółek prawa handlowego /ZUK, PUK, 
TBS/ za rok 2019. Wszystkie spółki osiągnęły 
dodatni wynik finansowy. Radni analizowali 
także efektywność gospodarowania nierucho-
mościami, wpływy z najmu i dzierżaw. Burmistrz 
poinformował radnych o stanie finansów Gminy 
Mosina w obliczu epidemii. W marcu i kwietniu 
do budżetu Gminy wpływy z PIT były łącznie 
o 2 mln niższe niż w 2019 r. W maju wzrosły 
o blisko 750 tys. zł w porównaniu z rokiem 
ubiegłym.

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bez-
pieczeństwa zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały w sprawie określenia lokalnych standar-
dów urbanistycznych dla inwestycji mieszkanio-
wych na terenie gminy Mosina, ale ostatecznie 
uchwała nie została podjęta, gdyż na wniosek 
radnego Cebulskiego, który uzyskał większość, 
projekt został na sesji zdjęty z porządku obrad. 

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Budżetu 
i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa w dniu 18 czerwca 
radni zajmowali się analizą przedstawionego 
przez Burmistrza Programu Rozwoju Elektromo-
bilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”.  
Zgłoszono wiele uwag i radni zdecydowali, że 
program ten musi zostać skorygowany i uzu-

pełniony.
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Pro-

mocji na swoim czerwcowym posiedzeniu 
zajmowała się realizacją Programu Współpra-
cy Organów Samorządowych z Organizacja-
mi Pozarządowymi, które otrzymały dotację  
w roku minionym i omówiła sytuację w roku 
bieżącym. Radni przyjęli przedstawione przez 
inspektor Ewelinę Waligórską  sprawozdanie 
z realizacji uchwały w sprawie określenia wa-
runków i trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie gminy Mosina w roku minionym  
i sytuacja w roku bieżącym. Wysłuchali także 
informacji o organizacji przyszłego roku szkol-
nego na podstawie arkuszy organizacji pracy 
placówek oświatowych.

Czerwcowa sesja 
Sesja w dniu 25 czerwca  rozpoczęła się od 

wręczenia nagród Samorządu Gminy Mosina 
dla 10 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych. Główna nagroda została ufun-
dowana przez radnych Rady Miejskiej. Następnie 
Burmistrz i Przewodnicząca Rady wręczyli 11 
stypendiów sportowych, 3 nagrody i 2 wyróż-
nienia dla zawodników, którzy uzyskali w 2019 
roku wybitne sukcesy w sporcie.

Zmiany w budżecie na rok 2020
Dochody i wydatki w budżecie zostały zwięk-

szone o 2,7 mln zł. Nie udało się zrealizować 
wielu inwestycji z 2019 r., które jako wydatki 
niewygasające powinny zostać ukończone do 
30 czerwca. Zostały one dopisane do zadań 
zaplanowanych na 2020 rok. 

11 głosami „za” Rada zdecydowała o wykreśle-
niu z załącznika inwestycyjnego projektu uchwa-
ły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2020 pozycji dotyczącej budowy przeprawy 
mostowej przez Kanał Mosiński w ciągu ulicy 
Harcerskiej/Łaziennej. 12 głosami „za” Rada 
postanowiła nie wykreślać z budżetu zadania 
pn. Budowa i przebudowa. Takie rozwiązanie 
zaproponował Burmistrz po tym, jak zadanie to 
nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie dotacji 
celowej dla Miasta Poznania w wysokości 184 
308 zł. Zostanie ona przeznaczona na dofinan-
sowanie oferty edukacyjnej tzn. oddziałów spor-
towych, artystycznych i integracyjnych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Poznań. Uczęszcza do nich 43 uczniów z tere-
nu naszej gminy.

Obligacje 
Rada zdecydowała o emisji 19 mln obligacji 

w 2020 r. Za podjęciem uchwały w tej sprawie 
głosowało zaledwie jedenaścioro radnych. Ni-
gdy wcześniej nie decydowano o tak wysokiej 
kwocie obligacji. Ich wykup nastąpi w latach 
2024 i 2025. Aktualny stan zadłużenia naszej 
gminy na koniec 2020 r. wyniesie 43,5 mln zł.

Sesja nadzwyczajna
9 lipca, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 

zostały podjęte 2 uchwały. Pierwsza z nich do-
tyczyła udzielania dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Poprzednią 
uchwałę w tej sprawie unieważniła Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Druga uchwała dotyczyła  
udzielenia w wysokości 86 799,26 zł pomocy 
finansowej Miastu Puszczykowo, która będzie 
przeznaczona na remont mostu przez Kanał 
Mosiński na przedłużeniu ul. Nadwarciańskiej,  
w Puszczykowie. Most położony jest na terenie 
gminy miejskiej Puszczykowo, służy natomiast 
w głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina 
jako dojazd do pól i łąk. Ponadto przez powyższy 
most przebiega turystyczna trasa rowerowa. 

Debata nad Raportem o Stanie Gminy 
Mosina za rok 2019

Zgodnie z §28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2020 r. poz. 713) Burmistrz Gminy Mosina 21 
lipca 2020 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Mo-
sinie Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok. 
Raport został także udostępniony mieszkańcom 
na stronach internetowych gminy. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 
2020 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
która rozpocznie się o godz. 16.00 w hali widowi-
skowo-sportowej w Mosinie przy ul. Krasickiego 
16, odbędzie się debata nad Raportem o stanie 
Gminy, w której mogą zabierać głos mieszkań-
cy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  
w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału  
w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 
osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie, w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 
pok. 108. (w godzinach: w poniedziałki od 9.00 
do 17.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00), 
najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 
19 sierpnia 2020 roku.

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Gospodarka odpadami
20 lipca odbyło się posiedzenie Komisji do 

spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina. 

Do końca 2016 r. wraz z 20 innymi gminami 
tworzyliśmy Związek Gmin „Selekt”. Stworzony 
został dobrze działający system administracyj-
no-organizacyjno-logistyczny, zajmujący się 
gospodarką odpadami na terenie tych gmin. 

Jedynym obciążeniem finansowym dla budże-
tów poszczególnych gmin były roczne składki na 
rzecz Związku. Dla budżetu mosińskiego składka 
ta wyniosła 64 tys. zł. Do prowadzonej gospo-
darki odpadami nie było zastrzeżeń ze strony 
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władz Gminy Mosina.  
Po wyborach samorządowych w 2014 r. nowo 

wybrany burmistrz Jerzy Ryś i jego zastępca Prze-
mysław Mieloch  zmienili wcześniej prowadzoną 
politykę. W konsekwencji, w czerwcu 2016 r. 
burmistrz przedłożył radnym projekt uchwały 
o wystąpieniu ze Związku, ze skutkiem na dzień 
31 grudnia 2016 r. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 
2016 r. radni, przy jednym głosie wstrzymują-
cym, podjęli uchwałę o wystąpieniu z Selektu. 
Na posiedzenia komisji i sesji rady nie zaproszono 
prezesa Związku Selekt. Radni posiadali jedynie 
wiedzę, którą usłyszeli od zastępcy burmistrza, 
trudną zatem do zweryfikowania. Przemysław 
Mieloch twierdził: „uzyskamy coraz większą 
kontrolę nad zagospodarowaniem odpadów. Roz-
poczniemy od kodów kreskowych na kubłach, 
a skończymy na kontroli przebiegu pojazdów 

oraz montowaniem wag na samochodach. Dzięki 
temu zaoszczędzimy wiele pieniędzy, które bę-
dziemy mogli spożytkować na inne cele”.

Gmina Mosina w latach 2017, 2018, 2019, do 
marca 2020 r. aby zbilansować system gospo-
darki odpadami, który tak ochoczo przejęła, 
wyasygnowała z naszej wspólnej kasy gminnej 
ok. 7 mln zł. Gdybyśmy należeli do Związku 
Selekt kwota ta wyniosłaby zaledwie 210 tys. zł.

Zamiast skutecznie zawalczyć o powrót do 
Selektu, o który wnioskowała do niego Komi-
sja Rewizyjna, Burmistrz Przemysław Mieloch 
zarządza odpadami w sposób nieprzemyślany. 
Mosina wspólnie z gminami, które opuściły Se-
lekt (Tarnowo Podgórne, Luboń, Rokietnica) 
podpisały porozumienie. Związek czterech gmin 
okazał się niezbyt trwały i solidarny. Przykładem 
mało solidarnościowego potraktowania Mosiny 
przez pozostałe gminy, jest problem odpadów 

BIO. Trzy gminy zabezpieczyły sobie koszt wy-
noszący 238 zł za tonę, a Mosina niestety nie. 
Teraz, od czerwca do końca roku Mosina będzie 
płacić 518 zł za tonę. Kosztami obciążeni zostaną 
rzecz jasna mieszkańcy. 

System gospodarowania odpadami nie funkcjo-
nuje w naszej gminie profesjonalnie, oszczędnie, 
tak, abyśmy, my mieszkańcy, płacili mniej. 

Z tego, co słyszymy, rząd RP przystąpił do prac 
nad zmianą ustawy. Zmiany mają dotyczyć ca-
łej sfery organizacyjnej i finansowej. Jak będzie 
ostatecznie, zobaczymy. Oby zmiany okazały 
się dobre dla całego systemu związanego z go-
spodarką odpadami. Jeżeli będzie to natomiast 
jedynie akt prawny, który kosmetycznie odniesie 
się do problemu, to następne lata nie zapowiadają 
się optymistycznie. 

Jan Marciniak

„H20 – złap to” – podsumowanie 
konkursu

Gmina Mosina w ramach kampanii #żyjzdrowo 
prowadzi działania mające na celu promowanie 
postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 
Zakończony niedawno konkurs na retencjo-
nowanie wody deszczowej „H20 – złap to”  
spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy od dawna dbają o to, aby ponownie  

i skutecznie zagospodarowywać wodę opa-
dową. 
Zadaniem uczestników tego konkursu było 

wykonanie ciekawego, nieszablonowego zdjęcia pre-
zentującego: instalację/metodę/system  na zbieranie wody desz-

czowej lub ogród deszczowy /w gruncie lub pojemniku/. Interpretacja 
zadania należała do Uczestnika. Zdjęcia zgłoszone do konkursu musiały 
obejmować realizacje  wykonane na terenie Gminy Mosina. Wpłynęło 
łącznie  36 prac (trzydzieści pięć w terminie i jedna po terminie). Trzy nie 
spełniały warunków regulaminu- tzn. zgłoszenia dot. miasta Puszczy-
kowo, jedna natomiast nie posiadała wymaganych klauzul i informacji 
od uczestnika zgłoszenia. Do głosowania w konkursie zakwalifikowało 
się  finalnie 31 prac- zdjęć, spełniających wymagania Regulaminu. W 
wyniku głosowania łącznie na wszystkie nadesłane zdjęcia oddano 817 
głosów. Najwyżej oceniona praca Pani Karoliny z Mosiny otrzymała 154 
głosy. Nagrodami dla trzydziestu uczestników, których prace uzyskały 
największa liczbę polubień na Facebook’u, były zbiorniki na deszczówkę, 
które sprawiły wiele radości zwycięzcom.

Cieszymy się z pozytywnego odbioru kampanii i włączania się coraz to 

większej grupy mieszkańców w nasze działania proekologiczne i prozdro-
wotne. Wiemy, że wielu mieszkańców naszej gminy od lat retencjonuje 
wodę deszczową. Nadesłane zdjęcia nie tylko potwierdzają ten fakt, ale 
również pokazują ogromną kreatywność i pomysłowość uczestników. 
Wartością dodaną jest także  wymiana dobrych praktyk między uczest-
nikami i odbiorcami konkursu na wykonanie przydomowych systemów 
na zbieranie wody deszczowej, jak również artykuły o charakterze edu-
kacyjnym o roli lasów w retencjonowaniu wody oraz o systemach małej 
retencji w lasach przygotowane przez partnerów projektu – Wielkopolski 
Park Narodowy i Nadleśnictwa Babki i Konstantynowo.

Kolejny etap kampanii dotyczyć będzie promocji zdrowia oraz bu-
dowania własnej odporności. Jesteśmy w pełni sezonu na warzywa  
i owoce sezonowe, dlatego już niebawem ogłoszony zostanie konkurs 
na przepis kulinarny z wykorzystaniem owoców i warzyw sezonowych.  
Szczegółowe informacje pojawią się na stronie mosina.pl oraz w mediach 
społecznościowych. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału. Nagro-
dami będą zestawy upominków kampanii #żyjzdrowo oraz produkty 
lokalne. Przepisy finalistów planujemy wydać w formie e-booka, aby jak 
najwięcej osób mogło z nich skorzystać i wypróbować we własnej kuchni.

Karolina Adamczyk – Pięta
Referat Promocji i Kultury

 

Nowa aplikacja turystyczna
Gminy Mosina - Smart Tour

W dobie cyfryzacji nie każdy lubi chodzić z papierowym informatorem 
turystycznym czy mapą, dlatego uruchamiamy dla naszych mieszkańców 
oraz odwiedzających aplikację Smart Tour! Znajdziecie w niej najważniejsze 
atrakcje turystyczne Gminy Mosina. Podążajcie ścieżkami tematycznymi 
i odkrywajcie piękno okolic. Przygotowaliśmy dla Was kilka tras np. Cen-
trum Mosiny, Ścieżka sakralna czy wędrówka po Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Aplikacja używa sensora GPS, należy włączyć lokalizację 
w telefonie. Kiedy ścieżka jest aktywna i zbliżamy się do danego miejsca, 
na ekranie wyświetlają się informacje i zdjęcia związane z obiektem. 
Aplikacja jest bezpłatna, dostępna na urządzenia z systemem Android  
w sklepie Google Play. W najbliższym czasie zostanie rozszerzona o język 
angielski i niemiecki, a także lektora. Rozbudujemy ją o kolejne, znane  
i mniej znane miejsca i ciekawostki z terenu gminy.  Wyrusz na wę-
drówkę i przekonaj się sam! Zeskanuj kod QR i pobierz apliakcję.
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Na nadwarciański łęgach w Rogalinku po¬wstaje 
krótkometrażowy film inspirowany książką Arka-
dego Fiedlera „Mój ojciec i dęby”. Przedsięwzięcie 
realizuje Muzeum Pracownia Literacka Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie oraz grupa pasjonatów, 
mieszkańców Poznania i okolic, także Gminy 
Mosina. W tej historii splata się kilka wątków  
i ścieżek ludzi, których ściągnęła na plan filmowy 
magia dębów…
Magiczne miejsce 

„Łąki rogalińskie, zwłaszcza w czerwcu przed 
pierwszą kośbą, były w moich oczach najpięk-
niejszym zakątkiem świata. Były rzeczywiście 
piękne i są pełne uroku do dnia dzisiejszego, ale 
wtedy owiewał je szczególny czar: wtedy kroczył 
obok mnie ojciec, potężny przyjaciel nad przyja-
cioły, wtedy w żyłach pieniła mi się krew mło-
dego zapaleńca, wśród dębów snuła się legenda 
urzekającej przeszłości; wtedy wyrostkowi śniły 
się amazońskie sny przyszłych przygód…” Tak 
rogalińskie łęgi opisywał Arkady Fiedler w swojej 
książce biograficznej „Mój ojciec i dęby”. Ojciec 
Arkadego, Antoni, dziennikarz i działacz naro-
dowy, przyjeżdżał tu w początkach XX wieku  
z Poznania razem z synem. Zachwycony pięknem 
nadwarciańskiego krajobrazu, ten zachwyt i mi-
łość do rogalińskich dębów przekazał kolejnym 
pokoleniom Fiedlerów. Właśnie podczas spacerów 
z ojcem, w młodym Arkadym obudziła się miłość 
do przyrody, pierwsze marzenia o dzikiej dżungli 
nad Amazonką, o egzotycznych kwiatach i mo-
tylach. Antoni Fiedler zmarł w 1919 r., a jego syn 
został podróżnikiem do najodleglejszych zakątków 
świata. Na łęgi rogalińskie jednak zawsze powracał. 
Podobnie jak dawniej zabierał go tu ojciec, Arkady 
spacerował po nich ze swoją rodziną. – On się 
tu czuł fantastycznie, mówił, że to najpiękniejsze 
miejsce na świecie – wspomina spacery teściem 
synowa Arkadego, Krystyna. 

Temu najpiękniejszemu miejscu na świecie dziś 
zagraża… czas. Dęby rosnące w Rogalińskim Par-
ku Krajobrazowym powoli zamierają. Przez wieki 
były fundamentem przyrodniczego ekosystemu, 
inspiracją dla poetów, pisarzy, malarzy, fotografów. 
Teraz odchodzą. 

Marek Fiedler, syn Arkadego, by zatrzymać umi-
łowany przez dziadka, a potem ojca krajobraz,  już 

wiele lat temu myślał o posadzeniu tu nowych 
dębów. Taka próba dawno temu została podjęta, 
jednak wówczas się nie udało, młode dęby nie 
wzeszły… 
Laboratorium energii 

Sześć lat temu, w laboratorium Instytutu Den-
drologii PAN w Kórniku, zespół naukowców pod 
kierunkiem prof. Pawła Chmielarza, mieszkańca 
naszej gminy, podjął próbę sklonował najstarszych 
polskich dębów, by uchronić je przed wyginię-
ciem. Klonowanie udało się, a naukowcy zaczęli 
nasadzać „potomstwo” najstarszych okazów tych 
drzew. W kórnickim parku, przy Pałacu w Roga-
linie i Szkole w Rogalinku, od niedawna rośnie 
już potomek „Rusa”, a w parku przy Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będominie – sklonowany 
Dąb Wybickiego… 

Tegoroczną wiosną, na łęgi rogalińskie „wjechał” 
rozpędzony „Pociąg Tolerancji” – międzyszkol-
ny projekt realizowany od pięciu lat przez SOSW  
w Mosinie i SP 1 w Luboniu, przy współpracy SP 2 
w Mosinie, Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
Złotego Medalisty Olimpiady w Sydney Szymona 
Ziółkowskiego i jego żony Marty oraz Majątku 
Rogalin. 

Pasażerowie tego pociągu i zaproszeni go¬ście 
posadzili na łęgach 10 młodych dębów, którym 
nadano imiona. A pomysł, by to zrobić „urodził 
się” na spotkaniu realizatorów „Pociągu” z Kry-
styną i Markiem Fiedlerami w puszczykowskim 
Muzeum. Mimo nieudanej przed laty próby, jak 
mówi pani Krystyna, ten pomysł ciągle świtał im 
w głowie. – Nową energią natchnął nas pan profesor 
Chmielarz, a później nadjechał „Pociąg Tolerancji” 
i tak powtórzyliśmy tę historię z sadzeniem dębów. 
Niech będzie film 

W opisanym wyżej wydarzeniu udział wzięli pań-
stwo Fiedlerowie z synem Markiem Oliwierem, 
prof. Paweł Chmielarz, Małgorzata Bręczewska  
z WPN-u z wolontariuszami Ewą i Piotrem Rubisz, 
Marta i Szymon Ziółkowscy, Magdalena Kuliń-
ska z SP 1 w Luboniu oraz Łukasz Mańkowski  
i Kamila Plumińska-Błoszyk z SOSW w Mosinie. 
To właśnie w głowie tej ostatniej zaświtał pomysł, 
by krajobraz łęgów rogalińskich ocalić jeszcze  
w inny sposób – zatrzymać w filmowych kadrach. 
– Pomyślałam sobie najpierw, że skoro sadzenie 

dębów zainspirowane zostało książką „Mój ojciec  
i dęby”, można by zrobić też słuchowisko – opowiada 
pani Kamila. Jak relacjonuje dalej, gdy po sadzeniu  
wszyscy usiedli na łące przy kawie, profesor Chmie-
larz wyjął książkę Fiedlera i przeczytał na głos jej 
fragment – ten o łęgach. – Zrobiła się niesamowita 
atmosfera – mówi dalej. – Wtedy wpadło mi do 
głowy, że nie tylko słuchowisko, ale niech będzie 
film, by pokazać te łąki jako natchnienie artystów, 
świadectwo dawnej historii, jako przemijający czas. 
One przemijają, dlatego właśnie, żeby zatrzymać 
ten czas, posadziliśmy dęby… 
W cieniu dębów 

W lipcowy wieczór, na rogalińskich łęgach grupa 
filmowców przygotowuje się do kolejnych kadrów 
filmu „Mój ojciec, dęby i my..”. Filmowcy, to ludzie 
różnych zawodów i pasji, z różnych okolic, któ-
rych przyciągnęła tu magia dębów. Zachodzące 
słońce kładzie się złotem na krajobraz nadwar-
ciańskich łąk, gdzie niczym pomniki wyrastają 
obumierające, olbrzymie drzewa. Na takim tle jak 
relikty dawno minionej epoki – kobiece postaci 
w strojach z epoki, która widziała wędrówki An-
toniego Fiedlera z małym Arkadym… - To film  
o przemijającym czasie – wyjaśnia jego ideę Kamila 
Plumińska-Błoszyk, reżyser i autorka scenariusza 
opartego na fragmentach książki Fiedlera. 

Pani Kamila jest mieszkanką Mosiny, reali-
zatorką wielu społecznych przedsięwzięć, a jak 
mówi o niej Krystyna Fiedler – także ekspertem 
w dziedzinie przyrody. – Ten przemijający czas 
upływa w cyklach dnia od wschodu do zachodu 
słońca, życia ludzkiego od narodzin do śmierci i życia 
kilkusetletnich dębów, które rodzą się, dojrzewają,  
a teraz umierają – mówi pani reżyser, jednocześnie 
odtwórczyni jednej z ról – roli Nocy. Na planie 
pojawi się też jej córka, Monika, w roli Poranka… 

Całą produkcją zajęli się wspólnie  państwo 
Fiedlerowie, a pani Krystyna zaprojektowała  
i wykonała kostiumy. Nawiązują one do okresu 
Młodej Polski, w którym żył Antoni Fiedler. – 
Inspiracją dla mnie była Dagny Przybyszewska, 
żona Stanisława, która wprowadziła taki powiew 
nowoczesności, kiedy kobiety zrzuciły gorsety, po-
czuły się swobodniej nie tylko mentalnie, ale i w 
wyglądzie – wyjaśnia K. Fiedler. Nakrycia głowy 
dla odtwarzających filmowe role, wykonane zostały 

ZATRZYMAĆ CZAS
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na warsztatach w Muzeum państwa Fiedlerów. 
Stylizowane makijaże zapewnia Monika Zarecka, 
a historyczne fryzury Maria Częścik. W pracę nad 
filmem włączył się także syn państwa Fiedlerów, 
Marek Oliwier. Można zatem powiedzieć, że to 
produkcja rodzinna. 
Ich odpowiedź 

Film „Mój ojciec, dęby i my” to film niekomer-
cyjny. Nie posiada żadnego budżetu, a filmowcy 
pracują non-profit, dla idei ratowania krajobrazu 
łęgów. – Ten film jest odpowiedzią na nasze sa-
dzenie dębów, kontynuacją tego, co zaczęliśmy 
– mówi Magdalena Kulińska, kierownik pro-
dukcji, odtwórczyni filmowej roli Poranka, na 
co dzień mieszkanka Wir. Wcześniej tworzyła 
projekt „Pociąg Tolerancji”, także z Łukaszem 
Mańkowskim zaangażowanym teraz w realizację 
filmu jako operator, montażysta i lektor. Od sa-
dzenia dębów zaczęła się również przygoda z tym 
filmem Małgorzaty Bręczewskiej – pracownika 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, odtwórczyni 
roli Wieczoru. Podobnie Ewa i Piotr Rubisz, któ-
rzy współpracują z Parkiem, działając społecznie  
w Wolontariacie WPN, byli przy sadzeniu dębów 
i narodzinach pomysłu z filmem. – Zostaliśmy 
zaproszeni do tego filmu i cieszymy się z tego, at-
mosfera jest wspaniała – stwierdza Piotr Rubisz. 
Pan Piotr od 25 lat jest związany także z fotogra-
fią. – W tej chwili to już nie jest moja profesja, ale 
że moje zdjęcia spodobały się pani Kamili i pani 
Krystynie, poprosiły mnie, żebym robił zdjęcia do 
filmu. Ponieważ hobbystycznie zajmuję się także 
realizacją dźwięku – jestem też filmowym dźwię-
kowcem. Żona pana Piotra, Ewa, z zawodu jest 
nauczycielką biologii i fizyki. Jak mówi o sobie 
– jest umysłem ścisłym, a film to przedsięwzięcie 
artystyczne. – Pierwszy raz zdarzyło mi się brać  
w czymś takim udział, jestem szczęśliwa i zaszczy-
cona – dodaje Ewa Rubisz, filmowa postać Popo-
łudnia. Powstawanie filmu dokumentuje także 
Małgorzata Sobczak, która od 12 lat mieszka  
w Rogalinku – Nie jest to moje pierwsze spotkanie 

z panią Krystyną i panią Kamilą, bo już wspólnie 
robiłyśmy inny projekty, a że są to moje tereny  
i zajmuję się zawodowo fotografią, bardzo chętnie 
się zgodziłam, by wziąć w tym udział – mówi M. 
Sobczak. – Jest to moje miejsce, w którym żyję – 
miejsce przepiękne. Ściągam tu nawet innych fo-
tografów, żeby im pokazać to miejsce, które budzi 
zachwyt, że warto je znać. 

Z najdalszych okolic, aż z Czerwonaka na 
łęgi przyjechał Grzegorz Parszuto, filmowy 
operator i montażysta całości. – Zostałem za-
proszony do udziału przez Martę Ziółkowską 
– wyjaśnia. – Spotykaliśmy się przy różnych 
akcjach społecznych, charytatywnych, z któ-
rych kręciłem krótkie materiały filmowe. Grze-
gorz Parszuto jest samorządowcem, radnym 
Gminy Czerwonak. Brał aktywny udział w 
wielu działaniach społecznych na rzecz swojej 
gminy, teraz podjął się trudnej roli montażysty  
w filmie. Jak mówią o jego pracy koledzy z planu, 
robi to z ogromnym zaangażowaniem. 

Muzykę powierzono Marcinowi Lewandow-
skiemu, mieszkańcowi Mosiny, liderowi legen-
darnej mosińskiej grupy „Matador”, a obecnie 
zespołu „Tequilla Band”. Pan Marcin jest również 
jednym z niewielu w Polsce muzyków wykonują-
cym muzykę na Fletni Pana. W filmie usłyszymy 
utwory wykonane na tym właśnie instrumencie. 
– Będą to utwory przede wszystkim z repertuaru 
peruwiańskiego fletnisty Leo Rojasa, zaaranżo-
wane na potrzeby tego filmu – wyjaśnia muzyk. 
Dlaczego taka egzotyczna muzyka? Bo właśnie 
na łęgach, wśród dębów, rodziły się marzenia 
wielkiego, polskiego podróżnika i w to miejsce 
wracał po każdej ze swoich dalekich podróży.  
– W muzyce zaaranżowanej do filmu pojawiać 
się będą odgłosy dzikiej natury, dżungli ama-
zońskiej, o której wśród dębów marzył Arkady 
Fiedler.  Oprócz Fletni Pana usłyszymy też inny 
południowo amerykański instrument etniczny, 
peruwiański flet quena, na którym zagra – Marcin 
Lewandowski.

Zatrzymać czas 
W realizację filmu zaangażował się Szymon 

Ziółkowski, razem z żoną, Martą, z którą bierze 
udział w wielu społecznych przedsięwzięciach  
i akcjach, między innymi w sadzeniu dębów 
łęgach. – Pomysł wydał się nam bardzo ciekawy. 
Okazało się, że są dookoła fantastyczni ludzie, któ-
rzy są w stanie pomóc w tym wszystkim pani Kamili 
bezinteresownie – mówi Szymon Ziółkowski, je-
den z filmowych lektorów, a jego żona Marta jest 
odtwórczynią roli Poranka. Jak stwierdza dalej, 
okazuje się, że łęgi rogalińskie to miejsce, o któ-
rym niby wszyscy wiedzą, ale go nie znają, nie 
zna go wielu pobliskich mieszkańców. Chciałby, 
żeby dzięki takim inicjatywom jak ten film, łęgi 
zmieniły swoje oblicze, bo w porównaniu do wi-
doku, który pamięta sprzed wielu lat, to miejsce 
umiera, bo umierają dęby. – Uważam, że dzięki 
takim produkcjom, takim ludziom, którzy biorą 
udział w kręceniu tego filmu, jest wielka szansa 
na rewitalizację tego miejsca. 

Premiera filmu „Mój ojciec, dęby i my”, nad 
którą patronat medialny objął „Informator Mo-
siński”, zaplanowana jest na wrzesień. To przed-
sięwzięcie i to wydarzenie ma szczególny wymiar 
dla nas, mieszkańców Gminy Mosina – Mamy  
u siebie Park Narodowy i Park Krajobrazowy. Ta-
kiego szczęścia wiele gmin nie ma. Wielu naszych 
mieszkańców, którzy mieszkają tu od niedawna nie 
zna naszej lokalnej historii, że mamy taki unikatowy 
na skalę europejską park krajobrazowy na łęgach. 
Dlatego chcemy pokazać ten skarb, który mamy, 
który urzekł znanego podróżnika, a który przemija 
tak jak nasze życie. Tym krajobrazem fascynowali 
się poeci, malarze, tu kręcona była adaptacja „Starej 
Baśni”. Chcielibyśmy, żeby ten piękny krajobraz, ta 
nasza perełka, przetrwała dla następnych pokoleń 
– mówi Kamila Plumińska-Błoszyk.

 Plan filmowy odwiedziła
Joanna Nowaczyk

 Fot. Joanna Nowaczyk, fotoreportaż na okładce: 
Piotr Rubisz, Małgorzata Sobczak, J. Nowaczyk
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Dzień Dziecka w Baranówku
21 czerwca, na terenie siedziby Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Ba-

ranówku najmłodsi nasi mieszkańcy świętowali tegoroczny Dzień Dziecka 
zorganizowany dla nich przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Sowiniec, 
Sowinki przy wsparciu Fundacji. Na tradycyjnej, corocznej imprezie bawiły 
się nie tylko dzieci z sołectwa, ale także jego bliższej i dalszej okolicy, nawet 
z Poznania. Dzięki wieloletniej współpracy sołtys Klary Kurowskiej z Fun-
dacją Stworzenia Pana Smolenia,  okoliczne dzieci mają okazję korzystać  
z dobrodziejstw tej fundacji. Tak było i w tym roku na zorganizowanym 
dla nich Dniu Dziecka w czerwcową sobotę. Gośćmi wydarzenia byli mię-
dzy innymi proboszcz mosińskiej parafii ks. Adam Prozorowski,  zastępca 
burmistrza Adam Ejchorst, radna Wiesława Mania i Jerzy Falbierski z Nad-
leśnictwa Konstantynowo.  Na najmłodszych z okazji ich święta, czekało 
tu wiele wspaniałych atrakcji: przejażdżki bryczką, animacje i konkuren-
cje sprawnościowe, ognisko z kiełbaskami, lody, wata cukrowa, truskawki  
i domowe ciasta. Nie lada wyzwaniem, nie tylko dla dzieci, ale i dla starszych 
było końskie rodeo, czy dojenie krowy na czas. Na zwycięzców wszystkich 

konkursów  dla dzieci czekały nagrody, a dla każdego małego mieszkańca 
sołectwa – podarunki.

Zorganizowanie tak atrakcyjnego święta dla dzieci nie byłoby możliwe, 
gdyby nie pomoc wielu osób – pracowników Fundacji Stworzenia Pana Smo-
lenia, wolontariuszy z Zakładu Poprawczego w Poznaniu, a także Sponsorów. 
Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Sowiniec, Sowinki dziękują wszystkim, 
którzy wsparli organizację wydarzenia.

Przy tej okazji Sołtys Klara Kurowska kieruje także podziękowanie dla 
Sponsorów, którzy pomogli wyremontować mieszkanie w Sowińcu.

JN/ Fot. Źródło: FB Fundacja Stworzenia Pana Smolenia
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Gmina Mosina
z Wolontariatem 
WPN

Gmina Mosina rozpoczęła ścisłą współpra-
cę z wolontariatem WPN – grupą społeczni-
ków działających przy Wielkopolskim Parku 
Narodowym, która prowadzi działania na 
rzecz oczyszczenia środowiska naturalnego 
ze śmieci. 

W czerwcu w Urzędzie Miejskim w Mosinie 
odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy Mo-
sina Przemysława Mielocha z przedstawicie-
lami Wolontariatu WPN Piotrem Rubiszem 
i Arturem Nadolnym, inicjujące wspólne 
działania Gminy i wolontariuszy. Ustalono 
na nim podstawy planu współpracy na rzecz 
ochrony ekosystemu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz wspólnych działań, pro-
mujących dbałość o środowisko naturalne na 
terenie gminy Mosina. – Jesteśmy przekonani, 
że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści 
dla regionu i jego mieszkańców – powiedział po 
spotkaniu Piotr Rubisz, inicjator i koordynator 
akcji Wolontariatu. 

W rozmowie burmistrza z wolontariusza-
mi udział wzięli także: jego zastępca Adam 
Ejchorst i pracownicy Urzędu: Radosław Łuc-
ka – zastępca kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Karolina 
Adamczyk-Pięta – kierownik Referatu Promocji 
i Kultury i Joanna Nowaczyk – koordynator 
ds. obsługi mediów, redaktor naczelny „In-
formatora Mosińskiego”.

Efektem podjętej współpracy jest już wsparcie 
Gminy lipcowej akcji Wolontariatu sprzątania 
WPN-u – tym razem obrzeży w rejonie Kro-
sinka. Podczas tej akcji zebrali około 250 kg 
śmieci, w większości butelki szklane i stłucz-
kę. – Znaczna ich część  świadczyła o tym, 

że odpady przeleżały w tym miejscu wiele lat 
– relacjonuje Piotr Rubisz, koordynator akcji.

Zebrane przez wolontariuszy śmieci z so-
botniej akcji, zostały odebrane przez Zakład 
Usług Komunalnych w Mosinie. Niestety, nie 
są to wszystkie zalegające tam odpady. 

Zdaniem Piotra Rubisza sytuacja pod wzglę-
dem stopnia zaśmiecenia tego terenu jest 
dramatyczna. Według jego oceny zebrane 
śmieci to 1/4 tego, co jeszcze leży w pasie od 
ul. Grzybowej do Stęszewskiej w Krosinku.  

Na początku września planowana jest wspól-
na akcja Gminy Mosina,Wolontariatu WPN 
oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego 
sprzątania obrzeży lasu. Organizatorzy chcą 
zaprosić także do udziału chętnych mieszkań-
ców. O szczegółach będziemy informować za 
pośrednictwem mediów internetowych.  

Już teraz zachęcamy  mieszkańców do udzia-
łu w nadchodzącym, a także innych wspól-
nych przedsięwzięciach dla dobra naszego 
środowiska naturalnego.

O Wolontarciacie
Pokłosiem szybkiego tempa rozwoju współ-

czesnej cywilizacji są rosnące ilości odpadów, 
których racjonalne zagospodarowanie to 
obecnie jeden z kluczowych jej problemów. 
Walka ze śmieciami jest ważnym elementem 
walki o zachowanie naturalnego środowiska 
człowieka, bez którego życie populacji ludz-
kiej jest po prostu zagrożone. Niestety, mimo 
wydawałoby się wzrostu uwagi społecznej dla 
problemu ochrony naturalnego środowiska, 
mimo funkcjonujących systemów zagospo-
darowania odpadów, proceder wyrzucania 
śmieci do lasu „kwitnie” w najlepsze. A to 
nie tylko zakłócanie jego estetyki, ale przede 
wszystkim – jego zatruwanie. Zdaniem Pio-
tra Rubisza z Wolontariatu WPN, przyczyną 
tego niekorzystnego zjawiska jest z pewnością 
ogromna ilość opakowań jednorazowych, 

ale przy tym, coraz niższa kultura naszego 
społeczeństwa. – Na terenie miast i gmin jest 
sporo miejsc, gdzie za darmo można wywieźć 
kłopotliwe odpady, a mimo to one trafiają do 
lasu – mówi P. Rubisz. – Rozwój cywilizacji 
nie idzie w parze z kształtowaniem postaw 
proekologicznych – stwierdza pomysłodawca 
społecznej walki ze śmieciami na obszarze 
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Jak się zaczęło
Wolontariat WPN to grupa społeczników, 

którzy za cel obrali sobie oczyszczenie lasu  
z dzikich wysypisk śmieci. Oficjalnie działają 
od stycznia tego roku, ale zaczęło się już kilka 
lat temu, kiedy Piotr Rubisz, inicjator tej spo-
łecznej akcji, razem z żoną Ewą zaczął zbierać 
śmieci w Wielkopolskim Parku Narodowym 
na własną rękę. 

Pan Piotr z lasem związany jest od dzieciń-
stwa – jego dziadek Władysław Sagan, leśnik, 
jeszcze przed II wojną światową brał udział  
w odbudowie pogłowia żubrów w Polsce, a po 
wojnie tworzył struktury Lasów Państwowych 
w Poznaniu.

Po lasach WPN-u Piotr Rubisz spaceruje od 
dzieciństwa, dlatego właśnie ten las jest mu 
szczególnie bliski. Obserwowane podczas le-
śnych wędrówek niepokojące zjawisko wrasta-
jącego zaśmiecenia Parku, było impulsem do 
podjęcia „prywatnej” inicjatywy – oczyszcze-
nia przyrody z tego, co po prostu jej szkodzi. 
Wspólnie z żoną, zabierali z lasu zebrane śmieci 
swoim własnym samochodem. Z czasem do 
tego przedsięwzięcia dołączyli inni. Wiedzieli 
jednak, że sami nie podołają temu wyzwaniu, 
bo ich działania ograniczał brak możliwości 
legalnego poruszania się po obszarze Parku, 
poza szlakami. Drugim problemem stał się 
transport zebranych śmieci. – W lipcu ubiegłego 
roku zwróciliśmy się do dyrektora ds. ochrony 
środowiska w WPN-ie, Rafała Kurczewskiego 
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o uzyskanie zgody na wjazd samochodem na 
teren parku w celu wywożenia śmieci i taką 
zgodę otrzymaliśmy – relacjonuje Piotr Ru-
bisz. – W trakcie kolejnych rozmów, z udziałem 
dyrektora Zbigniewa Sołtysińskiego i oraz kie-
rownik działu udostępniania Parku Małgorzaty 
Bręczewskiej, powstał pomysł powołania do 
życia Wolontariatu WPN…

O Wolontariacie
Wolontariat WPN oficjalne rozpoczął swoją 

działalność od 10 stycznia tego roku. Tworzy 
go obecnie 30 osób, ale chętnych, by wstą-
pić w jego szeregi wciąż przybywa. W ciągu 
minionego półrocza wolontariusze zebrali 
już około 60 000 litrów śmieci – 20 000 li-
trów z terenów bezpośrednio sąsiadujących 
z miastem Puszczykowo, kolejne 30 000 
litrów z okolic Mosiny, a pozostałe 10 000  
z obszarów gmin Komorniki i Stęszew. – To, 
co znajdujemy w lesie, to butelki szklane i pet, 
papiery, folie, niedopałki, szmaty, ale niestety 
także odpady chemiczne, takie jak resztki farb, 
olejów silnikowych, eternit, leki, złom oraz tele-
wizory, czy inny sprzęt AGD. To także odpady 
poremontowe: płytki ceramiczne, muszle klo-
zetowe, papa, styropian, worki z zaprawami 

itp. Do kuriozalnych znalezisk należy worek 
wypełniony moczem odpięty od cewnika… – 
wylicza Piotr Rubisz. 

Swoje działania wolontariusze koordynują 
na bieżąco z dyrekcją i kierownictwem WPN. 
Współpracują także ze Strażą Parku oraz le-
śniczymi. Poza sprzątaniem lasu prowadzą 
monitoring ruchu turystycznego, kontrolę 
stanu infrastruktury, utrzymanie porządku 
na szlakach, edukację turystów.  Rozpoczęli 
także długofalową akcję zbierania rozbitych 
budek lęgowych. W ostatnim czasie utworzyli 
tzw. Patrol WPN, który stanowią wolonta-
riusze koordynujący działania, w przypadku 
prowadzenia kilku akcji, w różnych miejscach 
Parku jednocześnie. Poszukują też na jego ob-
szarze zrzutów śmieci i miejsc niebezpiecz-
nych, patrolują szlaki w tygodniu, po swojej 
pracy zawodowej.

Potrzebna współpraca
Sprzątając las, wolontariusze korzystają czę-

sto z własnego, prywatnego sprzętu i własnych 
samochodów, by wywieźć zebrane śmieci. 
Jednak przy tak dużych ilościach odpadów, 
potrzebne jest wsparcie i współpraca z lo-
kalnymi samorządami gmin na obrzeżach 

WPN-u, o którą już się zwrócili. W efekcie, 
śmieci z dwóch ostatnich akcji zostały odebra-
ne przez służby Gmin Puszczykowo i Mosina. 
– Pomagają nam też służby gminy Komorniki, 
które po naszej prośbie wywiozły z granic WPN 
kilkaset kilogramów, zrzuconych tam bloczków 
betonu komórkowego – zapewnia Piotr Rubisz.

Współpraca z lokalnymi samorządami jest 
bardzo ważna, bo w grę wchodzi nie tylko 
posprzątanie lasu i jego obrzeży. Wolontariat 
WPN chciałby, aby oczyszczaniem z dzikich 
wysypisk objęte zostały także miejskie tereny 
zielone. Problemu zaśmiecenia naszego środo-
wiska nie rozwiąże jednak tylko ich ogromny 
wysiłek, by je posprzątać i wsparcie w tym 
zakresie samorządów, bo jak wynika z wie-
loletniej obserwacji, nielegalnie zrzucanych 
śmieci przybywa. Potrzebna jest tu także 
zmiana mentalności części społeczeństwa, 
dlatego Wolontariat stawia też na edukację, 
w zakresie której chce rozpocząć współpracę 
ze szkołami.

O tej, a także o innych, możliwych płasz-
czyznach współdziałania z Gminą Mosina, 
rozmawiano podczas czerwcowego spotkania 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, zorganizo-
wanego z inicjatywy burmistrza Przemysła-
wa Mielocha. Obu stronom rozmowy – wo-
lontariuszom i mosińskiemu samorządowi, 
na tej współpracy bardzo zależy, bo chodzi  
o wspólną sprawę – walkę o czystość śro-
dowiska. A razem, jak stwierdzono zgodnie, 
można zrobić więcej.

Dla chętnych, którzy chcieliby przystąpić do 
wolontariuszy – szczegóły na stronie Wielko-
polskiego Parku Narodowego->Wolontariat 
WPN.

Joanna Nowaczyk
Fot. Piotr Rubisz

Eco Harmonogram
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do korzystania  

z aplikacji Eco Harmonogram.. Staramy się unowocześniać i dopasowy-
wać kolejne funkcjonalności do potrzeb mieszkańców naszej Gminy.

Dzięki nowej wyszukiwarce w bardzo łatwy sposób można pobrać na 
swój komputer czy telefon harmonogram wywozu odpadów. Zachęcamy 
jednak przede wszystkim do zainstalowania aplikacji na telefonie. Moduł 
przypomnień i komunikatów będzie na bieżąco informował o wszelkich 
zmianach,  a aplikacja sama przypomni  o terminie odbioru odpadów. 
Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom można sprawdzić jakie odpa-
dy do jakiej frakcji należy przyporządkować, co zrobić ze śmieciami, 
których nie da się posegregować, zgłosić do Urzędu Miejskiego dzikie 
wysypisko w przestrzeni publicznej, czy też sprawdzić stan powietrza. 
System ostrzeżeń i powiadamiań poinformuje o ważnych dla miesz-
kańca sprawach, wyśle alert burzowy czy też przypomni o ważnych 
wydarzeniach.  Dzięki obywatelskim czujnikom możemy również na 
bieżąco śledzić stan powietrza w naszej okolicy. Mosiński Alarm Smogowy 
zebrał wszystkie czujniki w jedno miejsce, a teraz dzięki nowej funkcji 
można w szybki i łatwy sposób sprawdzić stan powietrza w aplikacji Eco 
Harmonogram. Wszystkie ważne informacje dotyczące aplikacji wraz 
z wyszukiwarką dostępne są na stałe w zakładce Eco Harmonogram, 

do której mamy bezpośredni dostęp z pozycji strony głównej naszego 
portalu. Zapraszamy do korzystania.

Zgłoś dzikie  wysypisko!
Użytkownicy aplikacji EcoHarmonogram mają do dyspozycji nowe 

narzędzie - zgłaszanie dzikich wysypisk.Spacerując po różnych zakąt-
kach naszej gminy możemy natrafić na zalegające np. w lasach śmieci. 
Aby Urząd Miejski mógł skutecznie zareagować, potrzebuje informacji 
dotyczącej miejsca zalegania odpadów. Dzięki aplikacji zgłoszenie staje się 
bardzo proste a nasza lokalizacja, ustalona poprzez GPS pomoże określić 
dokładne współrzędne dzikiego wysypiska. Więcej szczegółów->mosina.
pl/eco-harmonogram   Referat Promocji i Kultury

Wznowienie naboru 
wniosków

Od 30 lipca br. na podstawie Uchwały nr XXX/239/20 Rady Miej-
skiej w Mosinie z dnia 9 lipca 2020 r. nabór wniosków o dotację na 
wymianę pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze  
z budżetu Gminy Mosina zostaje wznowiony. Wnioski można składać 
w trybie ciągłym, przez cały rok. Szczegóły na www.mosina.pl.
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W niedzielę 28 czerwca, w Baranówku odbył się III Bieg 
o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, ze startem i metą w sie-
dzibie fundacji.  Sportowe wydarzenie zainaugurowało powrót imprez 
biegowych organizowanych przez Zespół biegi.wlkp, po przerwie spo-
wodowanej epidemią koronawirusem. Mimo że wciąż jeszcze trwa stan 
epidemiczny, otworzyły się możliwości powrotu do normalności, także 
w zakresie imprez sportowych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. 
O takie zadbał  główny organizator III Biegu o Puchar Fundacji Stwo-
rzenia Pana Smolenia zespół biegi.wklp, który tworzy grupa pasjo-
natów organizujących imprezy biegowe i sportowe na terenie całej 
Wielkopolski i nie tylko. Organizacyjnego wsparcia udzielił gospodarz 
imprezy – Fundacja z Baranówka. 

W samo południe, do rywalizacji biegowej na dystansie 5 lub 10 km 
stawiło się blisko 150 zawodników, w tym amatorzy Nordic Walking, 
którzy wystartowali na 5-kilometrowym dystansie. Organizatorzy za-
pewnili pomiar czasu netto od momentu przekroczenia linii startu, by 
ograniczyć w ten sposób tłok zawodników na samy starcie. Malownicza 
trasa przebiegała przez tereny leśne Nadleśnictwa Konstantynowo. 
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych – upału i uciążliwego 
słońca, wszyscy dotarli na metę. Na wszystkich zawodników czekały 
medale, a zwycięzcy otrzymali puchary i upominki, między innymi 
od Gminy Mosina, które wręczył osobiście burmistrz Przemysław 
Mieloch. Nagrodą specjalną dla zwycięzców była też runda honorowa 
bryczką zaprzężoną w nasze piękne Fryzy ze stajni Fundacji. 

Ta biegowa impreza, prócz promocji rekreacji i sportu, miała także cel 
charytatywny. Za każdy pokonany kilometr przez zawodnika, jedna 
złotówka przekazana została na wsparcie Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia, która od lat pomaga osobom niepełnosprawnym, prowa-
dząc dla nich zajęcia hipoterapeutyczne. Wydarzeniu towarzyszyła 
wspaniała, sportowa, ale także rodzinna atmosfera. Organizatorzy 
zadbali zarówno o zawodników, jak i o towarzyszące wielu rodziny. 

Na dzieci czekała przygotowana specjalnie na ten dzień Strefa Ak-
tywności Twórczych i przejażdżki bryczką, a na wszystkich napoje 
i pieczona kiełbaska.  - Biegi o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smo-
lenia tworzące przestrzeń dla amatorów krótszych i dłuższych dystan-
sów, integrują uczestników wokół wydarzenia o charakterze sportowym 
i charytatywnym, bowiem z każdego, pokonanego kilometra płyną datki 
na cele statutowe Fundacji – wyjaśnia Agnieszka Ostrowska z Fundacji 
Stworzenia Pana Smolenia. Jak mówi dalej, bieg jest też doskonałą 
okazją do zaprezentowania idei hipoterapii szerszemu gronu, a malow-
niczość ośrodka i otaczających go terenów stanowi dodatkowy atut 
w promocji miejsc leżących na terenie gminy Mosina. – Zainteresowanie 
biegiem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego też już teraz 
planujemy kolejne wydarzenia o podobnym charakterze, które w piękny 
sposób łączyć będą ludzi sportu wokół celu dobroczynnego.

III Bieg o Puchar Fundacji Stworzenia Pana Smolenia odbywał się 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Mosina, Powiatu 
Poznańskiego i Nadleśnictwa Konstantynowo.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia dziękuje wszystkim wymienionym 
instytucjom za przekazanie nagród dla fi nalistów biegu i wszystkim 
innym, którzy wsparli przedsięwzięcie: Strażakom OSP Krajkowo za 
pomoc przy montażu i demontażu bramy startowej, udostępnionej 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Jadłodzielni Mosina, 
państwu Niemczewskim z Baranówka, pani Beacie Przemenskiej za  
podarowane upominki, wychowankom Zakładu Poprawczego w Pozna-
niu za wsparcie Fundacji przy organizacji wydarzenia, pani Agnieszce 
Budna, która wraz z córkami otoczyła opieką naszą strefę dziecka, 
Emilce, która dzielnie wspierała artystyczne wysiłki najmłodszych, 
Kornelii za piękne zdjęcia, wszystkim terapeutom i wolontariuszom 
za aktywność podczas biegu, a także fi rmom, które sponsorowały to 
wydarzenie.      Tekst i fot.  Joanna Nowaczyk

KURSY W GCI
Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego A1- poziom początkujący.Uczest-
nicy podniosą swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie 
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).  Osoby 
zainteresowane uczestnictwem w tym kursie muszą spełnić odpowiednie 
kryteria: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-praw-
nej, prowadzące własną działalność gospodarczą, wiek od 25 lat, z woj. 
wielkopolskim.Kurs odbywać się odbędzie się w 12 osobowych grupach 
w formie on-line, na platformie ZOOM lub w trybie stacjonarnym. Szkolenie 
obejmuje 60 godz.zajęć. Godziny i częstotliwość kursu zostaną uzgodnione 
pomiędzy uczestnikami a wykładowcą. Zapisy: email: gci@mosina.pl, 
tel.: 510 197 558. Bezpłatny kurs komputerowy. Kurs na poziomie A1. 
Szkolenie skierowane jest dla osób pracujących, bezrobotnych, w wieku 
od 25 lat, które zamieszkują województwo wielkopolskie. 60 godzinny 
kurs odbywać się będzie w Mosinie, w trybie stacjonarnym, 1 lub 2 razy 
w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu. Po zdaniu 
egzaminu, na zakończenie szkolenia, każdy otrzyma Certyfi kat potwier-
dzający nabycie kompetencji TIK. Zakres ramowy szkolenia: informacja i 
komunikacja w sieci Internet, tworzenie treści informatycznych – praca z 
edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym, bezpieczeństwo w sieciach i 
w Internecie, rozwiązywanie problemów technicznych. Rozpoczęcie kursu 
zaplanowane jest we wrześniu br. Zapisy: tel.: 510 197 558, email: gci@
mosina.pl l,Plac 20 Października 22.       Beata Tomczak GCI Mosina

BIEGOWY RENESANS W BARANÓWKU

Powszechny Spis Rolny 2020
Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowa-

dzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek 
udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa 
rolnego, za którego uważa się osobę fi zyczną lub prawną oraz jednostkę 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą go-
spodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo 
jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i 
ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego 
gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy 
ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w 
skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. 
Pytania w ankiecie obejmują 11 działów: użytkowanie gruntów; powierzch-
nia zasiewów i inna; zwierzęta gospodarskie; nawożenie; ochrona roślin; 
budynki gospodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia rolnicze; działalność 
gospodarcza; struktura dochodów; aktywność ekonomiczna; chów i ho-
dowla ryb. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą 
zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. , jednak część z nich zawierać 
będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę. Poprzedni spis 
rolny odbył się w roku 2010.

Red.JN
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RUS W ROGALINKU
24 czerwca, przy Szkole Podstawowej w Rogalinku, uroczyście 

posadzony został potomek rogalińskiego dębu Rus wyhodowany 
metodą in vitro przez naukowców z Instytutu Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk w Kórniku. To pierwsza szkoła w Polsce, przy której 
wrastał będzie klon 800-letniego dębu. - Czujemy się niezwykle 
wyróżnieni, że to właśnie Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku będzie miała tak piękny dąb, który ma nam wszystkim 
służyć i uczyć nas szacunku do tego, co najważniejsze – powiedziała 
podczas uroczystości Monika Szufnarowska, dyrektor szkoły.

W skromnej,  lecz mimo sytuacji epidemicznej i narzuconych przez 
nią warunków bezpieczeństwa niezwykle urokliwej uroczystości, 
udział wzięli inicjatorzy nasadzenia potomka Rusa prof. Paweł 
Chmielarz i dr Jan Suszka z kórnickiego instytutu Dendrologii 
PAN, a także – w imieniu Burmistrza Gminy Mosina kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Radosław 
Łucka, radni Rady Miejskiej w Mosinie Ewelina Dudek i Zbigniew 
Grygier, Sołtys Rogalinka Paweł Ożański, Prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Dębów Rogalińskich Lucyna Smok, Leśniczy Łukasz Werfel, 
przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie 
szkoły. Właśnie to grono osób, było świadkami historycznej chwili 
posadzenia trzeciego potomka najstarszego dębu w Polsce wycho-
dowanego metodą in vitro. Pierwszy rośnie na terenie siedziby PAN 
w Kórniku, a drugi – posadzony został uroczyście w ubiegłym roku 
przy Pałacu w Rogalinie. 

Posadzony w Rogalinku potomek Rusa posiada identyczny genotyp 
pędu i korzenia jak drzewo mateczne, co potwierdzono na podstawie 
analiz DNA. Otrzymał on specjalny certyfikat stwierdzający jego 
autentyczność. Profesor Paweł Chmielarz, inicjator i kierownik, 
zarówno badań naukowych nad klonowaniem najstarszych dę-
bów, jak i posadzenia Rusa przy szkole w Rogalinku, mieszkaniec 
naszej Gminy wyjaśnił, iż Szkoła Podstawowa w Rogalinku jest 
pierwszą w Polsce, gdzie będzie rósł potomek tego najstarszego 
dębu. Jest bowiem zamysł, by klony dębu sadzić przy wszystkich 
polskich szkołach.

Dlaczego Rus? Lech, Czech i Rus to najstarsze dęby szypułkowe 
z Rogalińskiego Parku Krajobrazowego – jednego z największych 
skupisk tych drzew w Europie. Rośnie ich tu ponad 1400. Te trzy 
kilkusetletnie dęby to pomniki przyrody, posiadają jednak walory 
nie tylko przyrodnicze, ale też historyczne i kulturowe. Ich imio-
na związane są z legendą o trzech słowiańskich braciach, którzy 
rozstali się, by założyć własne państwa. - Czech jest już od wielu 
lat martwy, a Lecha nie udało nam się niestety ukorzenić. Okaza-
ło się, że potencjał do rozmnażania metodą in vitro ma najstarszy  
z nich Rus”– wyjaśnił prof. Chmielarz.

Najstarsze polskie dęby odchodzą – zamierają samoistnie, niszczą 
je także wandale. Żeby chronić te piękne drzewa przed wyginię-
ciem, naukowcy z Kórnika podjęli się stworzenia banku ich genów  
w ramach projektu sfinansowanego przez Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych w Warszawie. Przed ośmiu laty udało się 
wprowadzić w in vitro dęby 70-letnie, potem te mające kilkaset 
lat. Dlaczego in vitro? Ponieważ dębów w wegetatywny sposób nie 
da się rozmnożyć, to niemożliwe w przypadku starych osobników  
o silnie obniżonym tempie wzrostu. Projekt badawczy zakończył 
się sukcesem i dziś rosną w ziemi już trzy „Rusy”,  a warto też do-
dać, że od ubiegłego roku, w Będominie na Kaszubach, na terenie 
Muzeum Hymnu Narodowego, rośnie drugi sklonowany w Kórniku 
dąb – potomek rosnącego tam 440-letniegu dębu Wybickiego. Inny 
klon, klon dębu „Chrobry”, czeka na swoje nasadzenie przy swoim 
protoplaście we wsi Rzecz, w Gminie Rogowo.

Podczas uroczystości w Rogalinku, Lucyna Smok – prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, emerytowany wielolet-
ni nauczyciel i dyrektor szkoły, opowiedziała uczniom o historii 
przyjaźni lokalnej społeczności Rogalinka z rosnącymi na łęgach 
dębami. Sami uczniowie, tę  przyjaźń wyrazili słowami poetów, 
przedstawiając krótką część artystyczną, której bohaterami były 
drzewa. A zaproszony na uroczystość zespół muzyczny „Projekt – 
Kobieta”, zaprezentował poetycki utwór, skomponowany specjalnie 
na tę okoliczność. Uroczystości towarzyszyła wystawa pięknych 
fotografii  nadwarciańskich łęgów, zorganizowana w sali gimna-
stycznej szkoły. Autorem fotograficznej ekspozycji jest Marek Dą-
browski, brat pani Lucyny Smok. Marek Dąbrowski, montażysta 
filmowy, emerytowany Dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych 
we Wrocławiu, kierownik produkcji m.in. filmu Jerzego Hoffmana 
1920 Bitwa Warszawska,  odwiedzając swoją siostrę w Rogalinku, 
przez wiele lat fotografował rosnące na łęgach dęby, zafascyno-
wany ich pięknem. Niektórych z nich, już nie ma. Ocaleniem od 
ich zapomnienia jest ich obraz utrwalony na zdjęciach,  a także – 
wysiłek badawczy naukowców z Kórnika, dzięki którym niektóre 
z nich, te najstarsze, pozostaną wśród żywych…

tekst i fot. Joanna Nowaczyk
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Nagrodzeni UCZNIOWIE
25 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie, dziesięcioro 

szczególnie uzdolnionych uczniów naszych gminnych szkół ode-
brało nagrody Samorządu Gminy Mosina za odniesione sukcesy 
w roku szkolnym 2019/2020.

W roku 2001 Rada Miejska w Mosinie ustanowiła stypendium 
Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gminnych szkół. Stypendium 
przyznawane jest co roku uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w nauczaniu i najwyższą ocenę z zachowania i są aktywni  
w działaniach na rzecz szkoły i środowiska, a także uczniom szcze-
gólnie uzdolnionym.  Od roku 2019, oprócz stypendiów przyzna-
wane są także nagrody za odniesione sukcesy uczniom, którzy są 
laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, laureatami lub finalistami 
olimpiad przedmiotowych wpisanych na listę Ministra Edukacji 
Narodowej lub zajęli miejsca od I do III w konkursach ogólnopol-
skich wysokiej rangi. W tegorocznej edycji, do Urzędu Miejskiego 
w Mosinie o przyznanie nagrody dla ucznia wpłynęło 12 wniosków 
z trzech gminnych szkół. W komisji opiniującej te wnioski zasie-
dli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz szkół 
wnioskodawców. Ostatecznie laureatami nagród Samorządu Gminy 
Mosina zostało 10 szczególnie uzdolnionych uczniów. Otrzymali 
oni nagrody finansowe, których łączna pula wynosiła w tym roku 
3 000 zł - 2 500 zł pochodzące z budżetu Gminy Mosina, a  500 
zł – ufundowane przez Radnych Rady Miejskiej.

Nagrodzeni sportowcy 
Na sesji 25 czerwca, wręczone zostały także nagrody Burmistrza Gmi-

ny Mosiona dla wyróżniających się sportowców za osiągnęcia sportowe 
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej w roku 2019. Stypendium 
sportowe dla zawodników w wysokości 300,00 zł miesięcznie, w łącznej 
kwocie 1 500,00 otrzymały: Wiktoria Musialska (karate), Tatiana Tomczak 
(taekwondo olimpijskie), Taja Zoll (jeździectwo), Olga Styła (skoki przez 
przeszkody). Stypendium sportowe w wysokości 250,00 zł miesięcznie 
w łącznej kwocie 1 250,00 zł otrzymały: Sara Gronek (kajakarstwo), 
Faustyna Tomczak (taekwondo olimpijskie), Jolanta Kóska jeździectwo). 
Stypendium sportowe w wysokości 200,00 zł miesięcznie w łącznej kwocie 
1.000, 00 zł otrzymali: Hanna Kulakin (taekwondo olimpijskie), Dominik 
Klemczak (karate olimpijskie), Zuzanna Klemczak (karate olimpijskie), 
Julia Wiśniewska (taekwondo WTF).

Nagrody pieniężne otrzymali:I nagroda w wysokości 2.000,00 zł - 
Krzysztof Sajna (karate), II nagroda w wysokości 1.500,00 zł - Damian 
Matuszak (hokej na trawie), III nagroda w wysokości 1.000,00 zł - Bartosz 
Karasiński (lekkoatletyka).

Wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu otrzymali: Filip Kosicki 
(wędkarstwo), Wiktoria Matuszak (jeździectwo).

Wszystkim nagrodzonym – uczniom i sportowcom - gorąco gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów! Przypominamy, że do 15 września br. można 
składać wnioski o stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. 
VII i VIII wyróżniających się w nauce lub szczególnie uzdolnionych. 

Anna Balcerek-Kałek

Uczniowie i sportowcy nagrodzeni
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„Dajemy sygnał miastu – 
większy skatepark w Mosinie”

Grupa naszych mieszkańców, pasjonatów skateboardingu, złożyła 
wniosek do Burmistrza Gminy Mosina o podjęcie możliwych działań  
w sprawie budowy skateparku lub modernizacji istniejącego urządzenia 
na Czarnokurzu, poparty wieloma podpisami. 21 czerwca zorganizo-
wali oni w tym miejscu spotkanie pod hasłem „Dajemy sygnał miastu 
– większy skatepark w Mosinie” dla wsparcia tej inicjatywy.  

 Skateboarding na ulicach Mosiny i gminy zaczął pojawiać w latach 
90., wraz z jego rozkwitem w całej Polsce. Przez lata brakowało tu od-
powiedniego miejsca dla miłośników deskorolki, by mogli realizować 
swoją pasję, która jest jedną z dobrych alternatyw dla dzieci i młodzieży, 
spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Dlatego przez wiele lat 
korzystali oni z miejsc niestety niebezpiecznych – z ulic miasta. Starania 
środowiska skatebordzistów z naszej gminy o zorganizowanie takiego 
miejsca, które byłoby miejscem przede wszystkim bezpiecznym, po-
siadającym odpowiednie urządzania, mają już długą, prawie 20-letnią 
historię Jak piszą wnioskodawcy, mają oni świadomość, że władze 
samorządowe szukały już w tej sprawie rozwiązania. Przed kilkoma 
laty, na Osiedlu nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie powstał plac z rampą. 
Był to mały, ale ważny krok w kierunku zmiany tej sytuacji. Pojawiło 
się nareszcie bezpieczne miejsce dla skaterów, do dziś cieszące się ono 
niesłabnący, wręcz rosnącym zainteresowaniem. Obecnie codziennie 
korzystają z niego już dwa pokolenia młodych mieszkańców Mosi-
ny – dzieci i młodzież, a także pokolenie 30-latków, którzy przygodę  
z deskorolką zaczynali jeszcze w latach 90. Są wśród nich także dzisiejsi 
nauczyciele wychowania fizycznego. Dzieci przychodzą spędzać tu czas 
ze swoimi rodzicami. Osób korzystających z tego urządzenia ciągle 
przybywa. Jest to miejsce prawdziwej, międzypokoleniowej integracji 
mieszkańców. 

Skatebording, zarówno w Polsce, jak i w Mosinie, przeżywa obecnie 
okres prawdziwego rozkwitu. Biorąc pod uwagę jego perspektywy 
osadzone na 30-letniej już historii, będzie się nadal rozwijał. Dlatego 
wnioskodawcy zwrócili się do Burmistrza o podjęcie działań w kierunku 
budowy skateparku, a w przypadku braku takiej możliwości, doraźnie 
o modernizację istniejącego miejsca – placu z rampą na Czarnoku-
rzu, który nie jest w stanie pomieścić już wszystkich korzystających 
nim osób tak, by było ono w pełni bezpieczne. Zwrócili także uwagę 
na konieczność dokonania pilnych napraw i zaproponowali możliwe 

rozwiązania modernizacyjne. Zadeklarowali przy tym swoją strony 
gotowość wsparcia ewentualnego przedsięwzięcia, własną pracą spo-
łecznej na rzecz modernizacji tego miejsca..

. 
    Joanna Nowaczyk

Grupa naszych mieszkańców reprezentująca środowisko pasjonatów 
skateboardingu zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia lepszych i bezpiecz-
nych warunków do uprawiania tej formy aktywności fizycznej. Cieszę się 
z podjęcia takiej oddolnej inicjatywy, zwłaszcza, że ta sprawa integruje 
naszych mieszkańców i to różnych pokoleń i służy rozwijaniu aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu. Mam świadomość takiej potrzeby już 
od dawna, dlatego przed dwoma laty mieliśmy opracowaną koncepcję 
sketparku w „Parku Strzelnica”, którą poddaliśmy konsultacjom społecz-
nym z mieszkańcami. Uczestniczyła w nich grupa młodzieży wówczas 
reprezentująca pasjonatów deskorolki i innych, podobnych form aktyw-
ności. Jednak zaproponowane przez nas, możliwe rozwiązania na terenie 
Parku, nie spełniły ostatecznie ich oczekiwań, dlatego zrezygnowaliśmy 
ze skateparku w tym miejscu, nie zarzucając jednak planów jego budowy. 
Podjąłem wtedy decyzję, że będziemy szukać innego miejsca, w którym 
możliwe będzie spełnienie tych oczekiwań.

Wniosek mieszkańców, który właśnie do mnie wpłynął, wskazuje pilną 
potrzebę w pierwszej kolejności podjęcia działań w kierunku poprawy 
warunków w skateparku na Czarnokurzu, dlatego zapoznam się z taką 
możliwością, z przedstawionymi we wniosku propozycjami rozwiązań 
od strony formalno-prawnej i finansowej i podejmę możliwe działania. 
W kwestii wskazanych we wniosku uszkodzeń urządzenia, zostały one 
już naprawione. 

Gmina Mosina co roku zleca przegląd technicznych wszystkich swo-
ich placów zabaw, siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury,  
a także naprawę uszkodzeń wynikających z protokołów pokontrolnych. 
Takie uszkodzenia, firma, która wykonała w tym roku tę usługę, wskazała 
w rampie na Czarnokurzu i zostały one naprawione.  Ponadto w czerwcu 
tego roku podpisaliśmy także umowę z firmą Atut, która w ramach świad-
czonej usługi ma monitorować te miejsca – dokonuje 
kontroli ich stanu, porządku, wykonuje drobne naprawy 
i wykasza trawę. Dzięki temu te miejsca będą na bieżąco 
monitorowane, by lepiej służyły naszym mieszkań-
com.

     

Apel w sprawie drzew 
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” pisałam o apelu 

mieszkańca Pecnej do Burmistrza Gminy Mosina o niewydawanie zgody 
na usunięcie 4 drzew przy ul. Głównej w tej miejscowości, na której Powiat 
Poznański prowadzi remont. Apel ten wpłynął w czerwcu, w momen-
cie, gdy wydana została już wcześniej decyzja o wycięciu trzech z tych 
drzew, w uzgodnieniu z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Poznaniu. Jak poinformował Burmistrz Przemysław Mieloch, czwarte, 
wskazane przez mieszkańca drzewo - okazała lipa, nie zostanie usunięte.  
Burmistrz po rozpoznaniu sprawy i zgodnie z obowiązującą procedurą –  
w uzgodnieniu z RDOŚ, wydał inwestorowi decyzję odmowną, nie zgadza-

jąc się na jego wycięcie. W lipcu ten sam mieszkaniec zwrócił z prośbą do 
Burmistrza Gminy Mosina o interwencję dotyczącą tej inwestycji Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu na ul. Głównej w Pecnej. Jak powiadomił 
w piśmie do Burmistrza,  inwestor pozostawił niewykończony chodnik  
w miejscach, w których zamierza wyciąć drzewa. „…Taka sytuacja – zwrócił 
uwagę mieszkaniec – stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie 
dla osób z wózkami dziecięcymi, ponieważ w tych miejscach muszą zje-
chać na jezdnię oraz dla osób na wózkach inwalidzkich…” – Przekazałem 
skierowane do mnie pismo mieszkańca Pecnej Zarządowi Dróg Powiatowych  
w Poznaniu i zwróciłem się o podjęcie koniecznych działań w kierunku likwi-
dacji powstałego zagrożenia – wyjaśnił Burmistrz Przemysław Mieloch.  

Joanna Nowaczyk Redaktor naczelny

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina



22

INFORMATOR MOSIŃSKI sierpień 2020

WYDARZENIA

Galeria 
Sztuki 
zaprasza

Zapraszamy do obej-
rzenia wystawy „Prze-
strzenie ożywione”- 
malarstwo Piotra Pawła 
Drozdowicza, która po-
trwa do 6 września br.

Piotr Paweł Drozdowicz jest absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W 1998 uzyskał dyplom z wyróżnieniem  
w zakresie malarstwa ściennego. Stypendysta Ministra Kultury 
i Sztuki w Warszawie oraz Rządu Francuskiego. W latach 1998-
1999 podjął staż artystyczny w l`Ecole des Beaux-Arts w Rennes 
we Francji. W 2014 uzyskał doktorat z malarstwa na Wydziale 
Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2009 
uczy rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki 
Poznańskiej, gdzie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Rysun-
ku Malarstwa Rzeźby. Swoje doświadczenia artystyczne łączy 
z wykonywaniem muzyki chóralnej. Od 2016 jest członkiem 
Chóru Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Zajmuje 
się malarstwem olejnym, akwarelą oraz malarstwem ściennym 
specjalizując się w technikach al fresco, al secco, a także tech-
nice Keim A. Brał udział w wielu wystawach. Zrealizował wiele 
realizacji ściennych. Piotr P. Drozdowicz uznaje istnienie tran-
scendentnego Piękna, oraz wierzy w ciągłość wielkich tradycji 
malarskich. Tworzy harmonijne kompozycje malarskie których 
tematem jest często człowiek w kontekście przestrzeni.

W galerii historycznej jeszcze do 18 sierpnia można oglądać 
wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II.  W przygotowa-
niu - ekspozycja „W obronie niepodległości - w 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej VIII 1920 –VIII 2020”. Na wystawie będzie 
zaprezentowany przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz za-
gadnienia związane z odbudową Polski po I wojnie światowej. 
Otwarcie wystawy zaplanowane jest na 22 sierpnia. Wystawa 
potrwa do 9 października br.     Galeria Sztuki w Mosinie

  

BIBLIOTEKA DZIECIOM 
Mosińska Biblioteka Publiczna w każdy środowy poranek kie-

ruje swoją uwagę ku najmłodszym czytelnikom, oferując im czas  
z bohaterami dziecięcych powieści literackich! Zajęcia przybiera-
jące literacko-plastyczny charakter nie tylko poruszają wyobraźnię 
najmłodszych, ale pobudzają także do kreatywnego działania. 

Za nami już niejedno spotkanie, które przybliżyły nas do  
świata kraciastego słonia, przygód zabawnego niedźwiedzia 
czy wywoływało uśmiech u niebywale smutnej  żabki. Przed 
nami jeszcze dwa spotkania – każde, zgodnie z planem, odbę-
dzie się w środowe przedpołudnie w bibliotecznym patio przy 
jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 

Zapraszamy do śledzenia nas na fb/bibliotekamosina oraz do 
rezerwacji wejściówek pod nr tel. 61 8132 332.       MBP

kINO PLENEROWE DLA DZIECI
Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza na kino plenerowe dla 

dzieci. Tytuł pozostaje niespodzianką! 20 sierpnia 2020 r. Mosina, 
ul. Farbiarska Targowisko – „Zielony Rynek”  Godz. 11:00

KRÓL PARKU 19 -20 września 2020 
W tym roku na uczestników czekają nowe dystanse. Nowością jest wprowa-

dzenie biegu na 10 km, 42 km, 84 km oraz biegów dla dzieci. Dodatkowo wpro-
wadzono klasyfikację drużynową na dystansach 21 km oraz 10 km. Impreza 
odbędzie się w dniach 19 -20 września 2020 r. Start oraz meta usytuowane są 
na terenie kąpieliska Glinianki. Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują 
się na stronie www.krolparku.pl. 19 września: 84 kilometrów – ultramaraton, 
42 kilometrów –maraton, 10 kilometrów – bieg..20 września: biegi dziecięce 
„Wokół Glinianek”; 21 kilometrów- półmaraton; 10 kilometrów – Nordic 
Walking. Biegi dziecięce: bieg po plaży: dzieci w wieku przedszkolnym, bieg 
na dystansie 300 m – klasy I-III szkół podstawowych, bieg na dystansie 900 
m – klasy IV – VII szkół podstawowych. Szczegółowe informacje dostępne 
na stronie www.krolparku.pl

Sportowy koniec wakacji
W ostatni weekend wakacji OSiR zaprasza na zajęcia na kąpielisku Glinianki, 

które odbędą się w sobotę 29 sierpnia.  Zumba z Aśką odbędzie się o godz. 
17:00, natomiast Super Forma z Olą o godz. 18:00

W Niedzielę 30 sierpnia na stadionie OSiR w Mosinie zostanie zorganizo-
wany” Test Coopera – Sprawdź siebie po wakacjach”.  Test Coopera to próba 
wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. 
Celem testu jest sprawdzenie swojej kondycji fizycznej.   Kondycję fizyczną, 
w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu. 
W teście mogą wziąć udział osoby powyżej 8 roku życia. 

Zapisy odbywają się w recepcji OSiR ul. Krasickiego 16, tel.: 797 720 297 
lub recepcja@osirmosina.pl

Zarówno dzieci jak i dorośli z pewnością znajdą coś dla siebie. Szczegóły są 
dostępne na stronie www.osirmosina.pl

Październikowy zawrót głowy
W październiku czekają na nas kolejne imprezy sportowe: 
• MTB Wiórek oraz V KonstantyNOVA 10 -  3 października zapraszamy 

na kolejna edycję rowerowego święta – MTB Wiórek 2020. Organizatorem 
zawodów jest Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN. Partnerem 
zadania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Szczegółowe informacje na plakatach i na stronie www.osirmosina.pl oraz 
na FB – MTB Wiórek

• 11 października miłośnicy biegania będą mogli sprawdzić siebie na ma-
lowniczej trasie w Nadleśnictwie Konstantynowo. 10-cio kilometrowa trasa 
z pewnością przyniesie każdemu wiele satysfakcji.  Szczegółowe informacje 
na stronie www.osirmosina.pl oraz www.mosinskiegp.pl

Zajęcia Fitness
Zapraszamy na zajęcia fitness, które odbywają się w Ośrodku Sportu i Re-

kreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16.  We wrześniu czekają na Państwa nowe 
formy. W ofercie znajdują się zajęcia dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Każdy  
z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Nasi instruktorzy oraz trenerzy perso-
nalni zadbają o to by trening był efektywny. W ofercie znajdziecie Państwo 
zajęcia, które pozwolą Wam wzmocnić mięśnie, wymodelować sylwetkę, 
poprawić kondycję fizyczną, zadbać o kręgosłup oraz poprawić samopoczu-
cie. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie www.osirmosina.pl . 
Do Państwa dyspozycji znajduje się również siłownia o powierzchni 140 m², 
sauna oraz pełnowymiarowa hala sportowa. 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w recepcji OSiR w Mosinie, tel.: 
797 720 297 lub recepcja@osirmosina.pl. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

OSiR zaprasza
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WYDARZENIA

Marsz Pamięci
1 sierpnia, 76 lat od wybuchu powstania warszawskiego, w polskich mia-

stach zawyły syreny. Ten symboliczny sygnał oznajmiający historyczną go-
dzinę „W”, to hołd złożony bohaterskiej Warszawie i heroizmowi tysięcy 
walczących o nią i o niepodległą Polskę powstańców. Co roku tę ważną dla 
Polaków rocznicę, uroczystymi obchodami upamiętnia sama Warszawa,  
a w warszawskich wydarzeniach rocznicowych od kilku lat udział bierze grupa 
rekonstrukcyjna Semper Fidelis. Kilkunastokilometrowym przemarszem uli-
cami stolicy, rekonstruktorzy w umundurowaniu powstańców, przypominają 
przechodniom o wydarzeniach z sierpnia 1944 r., o bohaterach walczących 
i ginących na barykadach tego miasta. Pomysłodawcą i  inicjatorem takiej 
formy upamiętniania powstania warszawskiego, jest jej szef Sergiusz Myszo-
graj. W VI Marszu przez Warszawę w rocznicę wybuchu powstania, wzięli 
także udział mieszkańcy Gminy Mosina. 

Na warszawskim Mokotowie rekonstruktorzy uczestniczyli w uroczystościach 
pod pomnikiem pamięci batalionu „Baszta” przy ul. Dworkowej, gdzie 27 
września 1944 r. Niemcy rozstrzelali 140 wziętych do niewoli powstańców. 
Przy tablicy pamięci 135 plutonu batalionu „Ruczaj” na wiadukcie nad tra-
są łazienkowską, spotkali się z żyjącymi jeszcze powstańcami warszawski-
mi z batalionu „Ruczaj”, a na Placu Zamkowym – gościnnie wzięli udział  
w koncercie piosenek powstańczych i zakazanych, w wykonaniu Kapeli Sztajer.

W tegorocznych obchodach upamiętniających rocznicę wybuchu powstania, 
wzięli także udział inni mieszkańcy Gminy Mosina, w projekcie Fundacji 
Kochania Poznania „Poznań Warszawa-wspólna sprawa”. Dlaczego my, 
wielkopolanie jedziemy do stolicy, by włączyć się w upamiętnianie powsta-
nia, które wybuchło w Warszawie? Bo brali w nim udział także mieszkań-
cy naszego regionu – było to nasze, polskie powstanie. Zofia Gordon ps. 
„Iskra”, którą spotkaliśmy przy tablicy pamięci pułku z batalionu „Ruczaj”, 
gdy wybuchło powstanie miała 16 lat. Została sanitariuszką. - Mówią, po 
co było to powstanie… Ono było po to, żeby nie było więcej łapanek, żeby nie 
było gestapo, żeby się więcej już nie bać każdego dnia – podzieliła się z nami 
taką refleksją sanitariuszka z AK.  – Jestem dumna, że byłam w powstaniu. 
Bo jestem Polką, bo walczyłam o Polskę, o wolność…

VI warszawski Marsz grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis, odbywał 
się pod patronatem imiennym Aliny Kłos ps. „Dąbrówka” – w powsta-
niu warszawskim łączniczki oddziału kpt.  Jerzego Michała Gniot-Niewę-
głowskiego ps. „Mateusz”. W powstaniu i w oddziale połączyła ją przyjaźń  
z inną łączniczką - „Oleńką”, żoną kpt „Mateusza”, Aleksandrą Gniot-Nie-
węgłowską, mieszkanką Mosiny, o której pisałam na łamach „Informatora” 
z okazji zeszłorocznych obchodów wybuchu powstania. Alina Kłos zmarła 
w ubiegłym roku w wieku 99 lat. Została pochowana  w Gnieźnie, w asyście 
kompanii honorowej Wojska Polskiego. 

Uczestniczka VI marszu przez Warszawę  Joanna Nowaczyk
Fot. Filip Dowjat

 Project Rap
Trzecia edycja Project Rap w zmienionej 

formie już 29 sierpnia!
Na scenie dziedzińca Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Mosinie usłyszymy donGU-
RALesko. Poznański artysta, to jedna  
z najbarwniejszych postaci polskiego hip 
– hopu. Oprócz donGURALesko goście 
będą mogli usłyszeć lokalnych artystów:  

Blah D (Jędrzej Proch),  Seba (Sebastian Przyłucki),  MiXer (Oskar 
Szulejko),  Re32 (Radek Trzciński), Gural donGURALesko, DJ Dzia-
dzior, Osieroconych Płyt Selektor , Giovani Dziadzia, DGE, Gural. 
Członek szerokiej ekipy PDG Kartel, założyciel wytwórni płytowej 
Szpadyzor Records, twórca albumów które na zawsze wpisały się  
w kanon klasyków polskiego rapu. Szczegóły na kultura.gmina.pl. 
           Zapraszamy!  

W obchodach 76.rocznicy wybuchu powstania mieszkańcy naszej Gminy, 
wzięli udział także w projekcie Fundacji Kochania Poznania 

„Poznań Warszawa-wspólna sprawa”.
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