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Informujemy, że mając na uwadze wygodę naszych klientów, z dniem 13 stycznia 2020 
r., uruchomiliśmy w Urzędzie Miejskim w Mosinie system płatności bezgotówkowych. 
Osoby zainteresowane tego typu płatnościami, będą mogły je wnosić w zakresie:- opłaty 
skarbowej w Biurze Obsługi Interesanta,- podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego 
w Referacie Podatków w pok. nr 5. Płatności te można dokonywać zarówno z wykorzy-
staniem kart płatniczych (debetowych i kredytowych) jak również z wykorzystaniem 
technologii zbliżeniowych (karty zbliżeniowe, zegarki, telefony itp.) obsługiwanych przez 
firmę First Data Polska S.A. działającą pod marką POLCARD. W praktyce oznacza to, 
że dostępne w Urzędzie terminale obsłużą wszystkie karty płatnicze i kredytowe orga-
nizacji VISA, MasterCard, Maestro oraz American Express, natomiast ze względu na 
ograniczenia formalne, nie będą obsługiwane płatności realizowane z wykorzystaniem 
Polskiego Systemu Płatności „BLIK”, Diners Club, JCB oraz China Union Pay (CUP). 
Osoba dokonująca płatności z wykorzystaniem terminala płatniczego nie będzie też 
ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, ponieważ wszelkie należności zwią-
zane z kosztami instalacji i wynajmu terminali oraz prowizji za dokonywane transakcje 
będą pokrywane w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego prowadzonego 
przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Udogodnienie to, będzie dostępne nie krócej niż 
do czasu zakończenia bieżącej umowy, czyli do dnia 31 sierpnia 2021 r. Zapraszamy do 
korzystania z nowych funkcjonalności.                 UM

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy, tegoroczny numer „Informatora Mosińskiego” – cza-
sopisma samorządowego Gminy Mosina, które jest historyczną kontynuacją wcześniejszych 
tytułów ukazujących się od początku samorządu terytorialnego w Mosinie. Decyzję o wyda-
waniu gazety samorządowej pod obecnym tytułem, podjęła Rada Miejska w Mosinie uchwałą 
nr VII/30/15 z dnia 26 lutego 2015 r., określając zakres merytoryczny jej treści, który konse-
kwentnie realizowany był dotąd w kolejnych 51 numerach naszego czasopisma. 

W planowanych w roku 2020 edycjach „Informatora Mosińskiego” nastąpią jednak pewne 
zmiany. Rada Miejska, uchwalając tegoroczny budżet Gminy, w poszukiwaniu środków na inne, 
zaproponowane przez nią cele, dokonała korekty zaplanowanych przez Burmistrza finansów 
na wydawanie gazety samorządowej. W konsekwencji tej decyzji tegoroczny „Informator Mo-
siński” musi zmniejszyć swoją dotychczasową objętość, być może też częstotliwość wydawania.

Ze względu na mniejszą od bieżącego numeru, 24-stronicową objętość, zakres merytoryczny 
czasopisma będzie skromniejszy. Pomimo to, dołożę wszelkich starań, by za pośrednictwem 
czasopisma samorządowego Gminy Mosina, nadal docierały do Państwa najważniejsze, 
najbardziej interesujące czytelników informacje tak, aby komunikacja informacyjna władz 
samorządowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych z mieszkańcami za pośrednictwem 
tej gazety, doznała jak najmniejszego uszczerbku.

W numerze styczniowo-lutowym, prócz sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina i Rady 
Miejskiej w Mosinie z działalności w roku minionym, znajdziecie Państwo informację Bur-
mistrza Przemysława Mielocha o najważniejszych wyzwaniach inwestycyjnych na ten rok,  
a także wykaz inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie Gminy. Dodatkiem do tego numeru 
gazety są ważne informacje Urzędu Miejskiego w Mosinie dotyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi, po zmianach wprowadzonych od stycznia 2020 r.  Zapraszam do lektury. 

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny 
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Wyzwania inwestycyjne roku 2020
Budżet roku 2020 
to owoc ciężkiej 
pracy pracowni-
ków urzędu i jed-
nostek podległych.  
W trakcie prac nad 
budżetem zostały 
naniesione korek-
ty zaproponowane 
przez radnych, jak 
i przez Burmistrza 
Gminy Mosina.

Dochody gminy wynoszą 190 408 004,41 zł,  
w tym: bieżące 167 197 975,71 zł a majątkowe 23 210 028,70 
zł. Zaś wydatki kształtują się następująco: 201 154 735,11 
zł, w tym bieżące 154 844 904,71 zł a majątkowe 46 309 
830,40 zł.

Baza oświatowa

Porównując wielkość i zakres inwestycji oświatowych, ja-
kie wykonaliśmy i jakie jeszcze zostały do wykonania moż-
na powiedzieć, że większość zadań została zrealizowana.  
W ostatnich latach wybudowaliśmy II etap szkoły przy ul. 
Krasickiego oraz halę widowiskowo-sportową, rozbudo-
waliśmy szkołę w Krosinku oraz szkołę w Czapurach wraz  
z wybudowaną salą gimnastyczną. Dokonaliśmy termomoder-
nizacji szkół „jedynki” i „dwójki” oraz szkoły w Rogalinku. 
Łączne nakłady wyniosły ponad 40 mln zł. W budżecie na 
rok 2020 założono prace związane z rozbiórką i rozbudo-
wą części szkoły w Rogalinku, budową sali gimastycznej  
w Rogalinie. Przed nami stoi również zadanie wybudowania 
sali gimnastycznej w Krosinku wraz z dodatkowymi salami 
dydaktycznymi, co nastąpi po zmianie planu miejscowego 
i po zmianie projektu. Jest również potrzeba wykonania 
termomodernizacji szkoły w Daszewicach. Przewidywane 
nakłady, jakie jeszcze poniesie Gmina Mosina, kształtują się 
na poziomie 16 – 20 mln zł. Po realizacji wymienionych przed-
sięwzięć Gmina Mosina będzie dysponowała rozbudowaną 

i zmodernizowaną bazą oświatową, która będzie wymagała 
już zdecydowanie mniejszych nakładów inwestycyjnych.

Nakładów będą wymagały jeszcze przedszkola poprzez zbu-
dowanie na nowo powiększonego przedszkola „integracyjne-
go” przy ul. Topolowej oraz remonty pozostałych przedszkoli.

Pływalnia

Funkcje oświatowe, jak i rekreacyjne i sportowe będzie 
spełniała pływalnia. Jest gotowy projekt z pozwoleniem na 
budowę. Została powołana spółka „Park Strzelnica” sp. Z o.o., 
która będzie realizowała zadanie wybudowania i prowadzenia 
pływalni. Po wyborze Zarządu rozpocznie się przygotowanie 
budżetu inwestycji i zostanie ogłoszony przetarg.

Drogi i komunikacja

Wraz ze zmniejszaniem nakładów na oświatę zwiększane 
będą nakłady na drogi i komunikację. Największym wydat-
kiem roku 2020 będzie budowa trzech stacji przesiadkowych 
w Mosinie, Drużynie i Pecnej – ponad 8,7 mln zł. Powiat Po-
znański w ramach tego projektu będzie realizował fragmenty 
drogowe w Pecnej i Drużynie. Po zrealizowaniu tego zadania 
oraz modernizacji odcinka kolejowego między Czempiniem 

Wydatki według działów

DOCHODY według działów
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a Kościanem będzie uruchomiona kolej metropolitalna. Prze-
znaczyliśmy również środki na projekt przedłużenia tunelu 
kolejowego w kierunku ZUK.

Kolejnym dużym zadaniem będzie modernizacja ul. Sowi-
nieckiej wraz z wymianą rur wodociągowych, kanalizacji 
deszczowej i częściową budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie 
będzie realizowane z połączonych środków Gminy Mosina, 
Powiatu Poznańskiego i Aquanet.

Ważne dla odblokowania budowy dróg wraz z odwodnie-
niem na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” jest budowa zbiornika 
na wody deszczowe w rejonie ul. Leśmiana. Łączny koszt 
inwestycji wynosi prawie 9 mln zł, z czego udało się pozyskać 
dofinansowanie rzędu 6,6 mln zł.

Niezwykle istotna dla ruchu w Mosinie jest budowa ob-
wodnic rozładowujących korki i wyprowadzających ruch 
poza centrum miasta. Jesteśmy w trakcie uzgadniania treści  
z porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskie-
go, co do wykonania przez Gminę Mosina projektu ciągu 
komunikacyjnego od skrzyżowania dróg 430 i 431 przez rejon 
działek, przecięcie ul. Pożegowskiej i toru kolejowego do ul. 
Konopnickiej (zgodnie z załączoną mapką). W roku 2002  
i 2003 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich odrzucał moż-
liwość budowy drogi, wg tego planu tłumacząc, że droga woje-
wódzka nie może w tak bliskiej odległości dwukrotnie przeci-
nać toru kolejowego. Finalizujemy starania o przejęcie gruntów  
z torem kolejowym i likwidujemy blokadę istniejąca od pra-
wie 20 lat. Po wykonaniu projektu zostanie on przekazany 
WZDW, który wybuduje drogę.

Będziemy pracowali również nad obwodnicą południowo
-wschodnią. W pierwszym rzędzie będziemy pracowali nad 
odcinkiem między ul. Piotra Mocka a ul. Sowiniecką.

Rozpoczęliśmy budowę ul. Brzechwy w Mosinie, na którą otrzy-
maliśmy dofinansowanie na prawie połowę kosztów budowy  
z Funduszu Dróg Samorządowych. Równolegle kończymy 
prace nad projektem ul. Lema, którą chcielibyśmy wybudować 
w roku kolejnym. Wówczas pojawi się możliwość wyprowa-
dzenia ruchu z Osiedla za Barwą poza ścisłe centrum miasta 
na ul. Śremską dalej do Poznania.

Pozyskaliśmy również dofinansowanie na budowę ul. Strza-
łowej i ul. Długiej w Mosinie, których budowę skończymy 
w roku 2020.

Czekamy na pozwolenie na budowę ul. Podgórnej i ul. Si-
korskiego w Rogalinku. W pierwszym rzędzie wybudujemy 
kanalizację deszczową od ul. Podgórnej do Warty. Chcemy  
i musimy to uczynić przed budową nowego mostu na Warcie. 

Wybudowanie odwodnienia pozwoli nam budować drogi  
w Rogalinki z ul. Sikorskiego i ul. Podgórną na czele.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsza będzie 
budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Mosińskim 
w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.

Podejmujemy również projektowanie mostu łączącego ul. 
Harcerską z ul. Łazienną oraz w dalszej kolejności most na 
przedłużeniu ul. Krasickiego.

Inwestycje społeczne

Gmina Mosina zabezpieczyła środki na budowę Środowi-
skowego Domu Samopomocy, w którym opiekę znajdą osoby 
niepełnosprawne po ukończeniu edukacji szkolnej o różnym 
stopniu niepełnosprawności, w tym podopieczni, którzy mo-
gliby się zakwalifikować do warsztatów terapii zajęciowej. 
Jeden ośrodek zapewni wsparcie w wielu wymiarach.

Budowa będzie realizowana w latach 2020 i 2021. Będziemy 
starali się o dofinansowanie krajowe.

W latach minionych wyremontowaliśmy z pomocą 
m.in. środków UE świetlice w Mieczewie, Daszewicach  
i Borkowicach. W bieżącym roku przewidujemy remont  
i rozbudowę świetlicy w Sowinkach.

Wodociągi i kanalizacja 
sanitarna

Najważniejszymi zadaniami będą realizowane wraz  
z Aquanet-em magistrala wodna Krosno-Borkowice-Bo-
lesławiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu  
w Krosinku (II etap). Zadania będą realizowane przez Aquanet 
w porozumieniu z samorządem.

Zgodnie z zapisami budżetu gminy zostanie dokonana 
analiza porównawcza kosztów budowy systemów kanali-
zacji sanitarnej w ujęciu Aquanet i poprzez oczyszczalnie 
kompaktowe.

Przedstawiłem najważniejsze wyzwania inwestycyjne bu-
dżetu roku 2020. Za miesiąc podejmę kolejne zagadnienia 
wynikające z zapisów budżetowych. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Budżet 2020 – wydatki inwestycyjne
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Budżet 2020 – wydatki inwestycyjne
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Pozyskane środki

W roku 2019 Gmina Mosina podpisała umowy o dofinan-
sowanie swoich projektów na łączną kwotę:

11 218 691,00 zł

Środki te pochodzą z programów grantowych:
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014-2020:
1 163 246,89 zł dla projektu „Budowa spójnej sieci dróg 
rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa  

           dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”,
6 622 170,55 zł dla projektu „Budowa szczelnego zbior-
nika wód deszczowych dla odwodnienia dróg    

          na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

       2014-2020:
448 007,00 zł dla projektu „Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, prze-                

          budowę oraz termomodernizację) – etap 1”
• Fundusz Dróg Samorządowych:

867 296,34 zł dla projektu „Przebudowa istniejącej 
drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz  

           z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzący spójny      
          ciąg komunikacyjny”

2 117 971,00 zł dla projektu „Przebudowa drogi we-
wnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina”.

W minionym roku Gmina Mosina aplikowała również  
o uzyskanie dofinansowania oraz oczekuje na wyniki nabo-
rów dla inwestycji: „Budowa (z przebudową) ulicy Łaziennej 
w miejscowości Mosina” (Fundusz Dróg Samorządowych), 
„Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Świerkowa  
w Mosinie I odcinek” (Fundusz Dróg Samorządowych)  
„Z lotu ptaka – działania proekologiczne na terenie Gmin 
Czempiń i Mosina (WRPO 2014-2020), „Montaż windy wraz 
z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego Ośrodka Kultury” 
(Infrastruktura Domów Kultury 2020),,Modernizacja placów 
zabaw na terenie Gminy Mosina” (PROW 2014-2020). 

Inwestycje

Inwestycje oświatowe: 
 13 876 414,58 zł 

w tym 1 755 777, 07 zł dofinansowania na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej w Rogalinku oraz 99 500 dofinansowania 
na modernizację szatni w hali sportowej OSiR w Mosinie 
„Szatnia na medal” 

• zakończenie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 
wraz z salą gimnastyczną w Czapurach • wyposażenie nowej 
części SP w Czapurach • termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Rogalinku  • system nagłośnienia w hali 
sportowej w Mosinie • „Szatnia na medal” – modernizacja 
pomieszczeń w hali sportowej OSiR • modernizacja łazienek 
w Szkole Podstawowej w Rogalinku. 

• Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. 
Wiosny Ludów i Dembowskiego  - opracowano dokumentację 
projektową i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę.

Drogi i chodniki 
 2 998 094, 49 zł

- 1561 mb dróg, 
- 568 mb kanalizacji deszczowej,

- 965 mb chodników  

Rok 2019 - podsumowanie
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• ul. Kasprowicza w Mosinie • ul. Cisowa w Mosinie • ul. 
Jaworowa w Mosinie  • ul. Łąkowa w Mosinie • ul. Stęszewska 
i Zielona w Krosinku • chodnik przez wieś Żabinko – etap 
II • chodnik w ciągu ul. Nadleśnej w Krośnie • w ciągu ul. 
Śliwkowej w Mosinie.

Sygnalizacje świetlne

• budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istnieją-
cego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P  
w Czapurach wraz z przebudową zjazdu – 391 455,13 zł  
(w tym dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego 160 000,00 zł)

Oświetlenie drogowe 
–  94 oprawy LED 

• Mosina: ul. Gruszkowa, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza, 
ul. Czajkowskiego plac zabaw – I etap (Zadanie realizowane  
z wydatków  zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla nr 2 
oraz ze środków z budżetu) • Dymaczewo Stare: ul. Nad  
Stawem  – etap I • Wiórek, ul. Sosnowa • Krosno: ul. Leśna 
– plac zabaw, ul. Strzelecka – etap III, ul.  Tylna – etap II, ul. 
Olszynkowa, Krótka  • Borkowice: ul. Łubinowa, Makowa, 
Chabrowa – etap I • Mieczewo ul. Szeroka – etap I • Krosinko: 
ul. Kociołek • Rogalin, ul. Prezydialna – etap I • Drużyna, 
ul. Choinkowa – etap II , ul. Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. 
Zacisze (zadanie połączone z wydatkami zgłoszone przez 
mieszkańców Sołectwa Drużyna, Nowinki) • Sasinowo, ul. 
Leśna – etap  II (zadanie realizowane z wydatków  zgłoszonych 
przez mieszkańców Sołectwa Sasinowo połączone z środkami 
budżetowymi – budowa i rozbudowa oświetlenia drogowe-
go) •  Sowinki: ul. Nad Lasem – etap I (zadanie realizowane  
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sowiniec, Sowinki).

Monitoring przy szkole, obejmujący skrzyżowanie, 
wiaty przystankowe – Mosina ul. Krasickiego (zadanie 
realizowane  z wydatków  zgłoszonych przez mieszkańców 
Osiedla nr 3).  

Inwestycje zrealizowane z funduszu 
sołeckiego i z wydatków zgłoszonych 
przez mieszkańców sołectw i osiedli - 

329 451,75 zł
• Baranówko – projekt i budowa siłowni zewnętrznej • 

Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna  – zamontowanie bramek 
piłkarskich, ułożenie kostki przy podjeździe do dz. 26/2 •  
Czapury – wyposażenie placu zabawa – wykonano układ 
ścieżek I i II etap • Daszewice – modernizacja boiska szkol-
nego – zamontowano bramki piłkarskie i trybuny • Dyma-

czewo Nowe –  doposażenie placu zabaw • Dymaczewo Sta-
re – doposażenie placu zabaw, odnowa małej architektury, 
utwardzenie terenu, utwardzenie wjazdu i dojścia do boiska 
i placu zabaw • Krosinko, Ludwikowo – zmodernizowano 
pomieszczenia kuchenne w budynku świetlicy wiejskiej • 
Krosno – wybudowano II etap parkingu przy świetlicy wiej-
skiej • Drużyna, Nowinki – projekt i budowa plac zabaw przy 
ul. Piaskowej • Radzewice – wykonanie projektu i budowa 
zjazdów w ul. Kalinową i ul. Sportową • Rogalin – projekt  
i budowa placu zabaw, miejsce na ognisko oraz zamontowanie 
piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym  • Żabinko – do-
posażenie placu zabaw • Osiedle nr 3 – dostawa i montaż 
wyposażenia w psim parku • Osiedle nr 4 – wybudowano 
scenę przy SP nr 2 w Mosinie • Osiedle nr 6 – wykona-
nie  projektu na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 2  
w Mosinie, wykonano nawierzchnię bezpieczną i odmalowano 
elementy placu zabaw • 

Zarządzanie mieniem komunalnym

Transport: •Udzielono Powiatowi Poznańskiemu pomocy 
finansowej, w formie dotacji celowej, na współfinansowanie 
przez Powiat Poznański od 1 września 2019 r. do  31 grudnia 
2020 r., realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich na obszarze gminy Mosina, w celu 
zapewnienia możliwości funkcjonowania PKS Poznań S.A. 
• Sporządzono koncepcję połączenia  gminnego transportu 
publicznego z transportem dzieci do szkół • Uruchomiono 
nowy przystanek autobusowy w m. Mieczewo na ul. Szerokiej. 

Utrzymanie dróg: • Wykonano tymczasowe utwardzenie 
z kamienia łamanego na ul. Piaskowej w Radzewicach oraz 
drodze przez wieś Żabinko w kierunku Sowinek • Wykonano 
zjazd w Drużynie w ul. Wierzbową oraz w Nowinkach w ul. 
Polną • Przeprowadzono modernizację kładki dla pieszych 
łączącej targowisko miejskie z ul. Kościuszki w Mosinie • 
Wykonano remont fragmentu chodnika w Mieczewie na ul. 
Szerokiej oraz na ul. Poznańskiej w Mosinie.

Organizacja ruchu: • W celu poprawy bezpieczeństwa 
najmłodszych, zamontowano aktywne przejście dla pieszych 
na ul. Topolowej w Mosinie przy szkole podstawowej • Za-
montowano progi zwalniające na ul. Spacerowej, Poznańskiej, 
Strzeleckiej i Krotowskiego w Mosinie, drodze przez wieś 
Bolesławiec, ul. Szerokiej w Mieczewie oraz na ul. Słonecznej 
w Daszewicach • W celu poprawy widoczności zamontowano 
lustra drogowe na ul. Podgórnej oraz Czereśniowej w Mosinie.

Budynki: • Przeprowadzono szereg prac remontowych  
w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy  
w celu utrzymania ich zadawalającego stanu technicznego • 
Wykonano termomodernizację budynku wielofunkcyjnego 
w Pecnej  • Wprowadzono nowe uchwały dotyczące gospo-
darki mieszkaniowej w naszej Gminie: w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Mosina oraz w sprawie uchwalenia wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Mosina.

Planowanie przestrzenne

W 2019 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Mosi-
nie jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w obrębach Krosno – Drużyna o powierzchni ponad 210 ha.  
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Plan ten zakłada przede wszystkim funkcje związane z zabu-
dową mieszkaniową jednorodzinną, zabudową produkcyjną 
oraz funkcją rolną.

W przypadku procedowanego planu miejscowego Krosin-
ko-Mosina Podjęto również decyzję o podzieleniu planu na 
2 etapy. Związane jest to z koniecznością szybkiego uchwa-
lenia planu dla obszaru szkoły. Do tego fragmentu planu nie 
składano do tej pory uwag. Pozostała część planu wyłożona 
zostanie do publicznego wglądu w późniejszym terminie. 

W 2019 r. trwały konsultacje koncepcji planu dla terenów 
położonych w obrębach Krosno-Krosinko. Wypracowana 
koncepcja posłuży jako materiał do przygotowania projektu 
planu miejscowego.

W trakcie procedury planistycznej znajdują obecnie 22 
plany miejscowe oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Stopień 
pokrycia gminy planami miejscowymi w 2019 roku wyniósł 
ponad 30%. Jest to wartość zbliżona do średniej krajowej.

Gospodarka gruntami

Gmina Mosina dokonała sprzedaży w 2019 roku 9 nie-
ruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym  
o łącznej powierzchni prawie 1,1 hektara za kwotę 1,3 mi-
liona złotych. Nieruchomości przeznaczone były w więk-
szości na cele mieszkaniowe. Dokonano również nabycia 
nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe o łącznej 
powierzchni 1 hektara za kwotę  około 170 tysięcy złotych 
w trybie umów cywilnoprawnych oraz w trybie ustalenia 
odszkodowania w drodze decyzji administracyjnych. Doko-
nano regulacji stanu prawnego 14 nieruchomości drogowych 
o łącznej powierzchni około 3,5 hektara poprzez uzyska-
nie decyzji administracyjnych o nieodpłatnym przejściu  
z mocy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub 
osób prywatnych na rzecz Gminy Mosina. Przeprowadzono 
procedurę formalną wraz z akcją informacyjną związaną  
z ustawowym przekształceniem się w dniu  1 stycznia 2019 
r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności. W ramach działań 
wygenerowano niezbędne zaświadczenia oraz pisma infor-
macyjne dla około 170 podmiotów będących użytkownikami 
wieczystymi.  

Ochrona środowiska

W roku 2019 Gmina Mosina, w ramach podejmowanych 
działań przeciwko smogowi  podpisała porozumienie z WFOŚi-

GW w Poznaniu w sprawie programu „Czyste Powietrze” 
– wnioski  o dofinansowanie w ramach programu składane 
są w siedzibie Gminy, skąd po weryfikacji formalnej kierowa-
ne są do WFOŚiGW w Poznaniu, dokonującego ostatecznej 
decyzji o udzieleniu dofinansowania. Dodatkowo w ramach 
gminnego programu dofinansowania, wymieniono 20 pieców.  
Rozpoczęto także kampanię edukacyjną w zakresie smogu. 
Została również uruchomiona ankieta inwentaryzacyjna dot. 
źródeł ogrzewania. 

• Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie na projekt pn. 
„Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w  Gminie Mosina. 
Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzel-
nica” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020.

• W roku 2019 r. posadzono 193 drzew w ramach rekom-
pensaty ubytku zieleni w środowisku z tytułu uzyskanych 
decyzji Starosty Poznańskiego na usunięcie drzew i krzewów 
z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina. 

• Ukończono Park przy Kanale Mosińskim, który został 
udostępniony mieszkańcom jesienią. 

• Powstała koncepcja zagospodarowania „Ptasiego Parku 
w Mosinie”.

• W ramach powiatowego Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest została dodatkowo przeprowadzona 
aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Wspieranie działalności organizacji  

  i stowarzyszeń 

W ramach uchwały dotyczącej Rozwoju sportu na terenie 
Gminy Mosina do Urzędu wpłynęło łącznie 20 ofert, z czego 
dofinansowano 18 na kwotę 28 5000,00 zł

W ramach konkursów realizowanych dla zadań z zakresu po-
żytku publicznego wpłynęło 65 ofert, z czego Gmina Mosina 
dofinansowała 49 zadań na kwotę 200 275,00 zł, z zakresu: 

• pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodziny    
    – 31 000,00 zł,

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej 
i obywatelskiej oraz kultury i sztuki – 62 000,00 zł,

• edukacji publicznej, wychowani dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu – 4 000,00 zł

• wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji  
     – 45 000,00 zł,

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 49 775,00,
• ochrony przeciwpożarowej – 8 500,00 zł.
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• profilaktyka raka szyjki macicy (HPV) u dziew-
cząt i chłopców 2005 oraz 2004 (które nie skorzystały  
w roku poprzednim) – 49 osób,

• Program Profilaktycznego Badania Schorzeń Układu Od-
dechowego badania RTG i SPIROMETRIA dla osób od 18 
do 80 r. życia – 58 osób,

• profilaktyczne badania cytologiczne – 31 osób, 
• profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla 

mieszkańców od 55 roku życia – 197 osób.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW W GMINNYM 
CENTRUM INFORMACJI W MOSINIE

W różnych formach aktywizacji zawodowej uczestniczyło 
łącznie około 1755 osób. 

Odnotowano 7550 świadczonych usług na rzecz mieszkań-
ców naszej Gminy. Centrum Kształcenia w Nowinkach odwie-
dziło 1989 osób, a Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświa-
towym w Świątnikach 2446 mieszkańców. W animacjach 
dla dzieci cieszących się coraz większym zainteresowaniem 
od września wzięło w nich udział 437 dzieci.

• pośrednictwo pracy: zgłoszono  251 ofert pracy przez 
pracodawców z terenu Gminy Mosina i okolic oraz 32 oferty 
osób poszukujących pracy,

• dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Po-
znaniu - ponad 100 bezrobotnych mieszkańców,

• dyżury pracowników Zakładu Usług Społecznych /ZUS/-  
I oddział w Poznaniu – ok. 100 osób,

•dyżury pracowników I Urzędu Skarbowego z Poznania 
– 67 osób,

• warsztaty „Pierwsza Pomoc w praktyce” – ok. 40 osób,
• XIII Targi Edukacji i Pracy w Mosinie – ok. 700 uczest-

ników,
• seminaria dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców wraz 

z zajęciami warsztatowymi, konsultacjami i szkoleniami – 
ok. 106 osób,

• realizacja szkoleń w ramach projektu „Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  w Gminie 
Mosina – uczestniczyło ok. 240 osób, 

• różne szkolenia, w tym zawodowe, np. florystyka i bukie-
ciarstwo – ok. 75 osób, język migowy (poziom podstawowy 
i średniozaawansowany) – ok. 24 osób, warsztaty terapii 
manualnej – ok. 15 osób, social media 15 osób, 

• Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum 
Pałacu w Rogalinie - od 1 czerwca do 1 września 2019 r. 
odwiedziło go 17017 turystów, 

• Od września 2019 r. na terenie Gminy Mosina prowa-
dzone są zajęcia z animacji dla najmłodszych mieszkańców 
w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat, 

• Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe w Świąt-
nikach: spotkania integracyjne mieszkańców oraz zajęcia 
cykliczne: gry stolikowe, gry edukacyjne, bilard, tenis stołowy, 
piłkarzyki, próby chóru, ortografia, gra na gitarze, zajęcia  
z tematyki terapeutyki zajęciowej, odrabianie zadań domo-
wych, przygotowanie młodzieży do egzaminu, ćwiczenia 
rozwijające kreatywność, programy komputerowe, zajęcia 
artystyczne. 

• Centrum Kształcenia w Nowinkach: spotkania integra-
cyjne mieszkańców, zajęcia z podstaw obsługi komputera  
i programu Word i Excel dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych, zajęcia twórcze, sportowe, rozgrywki w gry planszowe  
i komputerowe, karaoke, „Spotkania dla seniorów i nie tyl-
ko”.  wpisało się na trwale w kalendarzu centrum, cyklicznie 
raz w miesiącu panie spotykają się i mile spędzają czas przy 
robótkach ręcznych oraz artystycznych.

Wydarzenia, działania, decyzje

• oficjalne otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Mosinie,
• zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czapu-

rach – oficjalne otwarcie nowego budynku dydaktycznego 
i sali gimnastycznej,

• uruchomienie weekendowej linii autobusowej 671 Mo-
sina – Jeziory  - Rogalin z możliwością przewozu rowerów, 

• rozmowy Burmistrza Gminy Mosiny w Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w sprawie możliwości wsparcia przez gminy 
rządowego programu „Czyste powietrze”,

• podpisanie przez Gminę Mosina porozumienia z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w sprawie realizacji rządowego programu „Czyste 
Powietrze”,

• konsultacje społeczne w sprawie koncepcji zagospoda-
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rowania „Ptasiego Parku” przy ul. Dworcowej w Mosinie,
• zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
• powołanie Spółki „Park Strzelnica”, która poprowadzi 

inwestycję budowy pływalni w Mosinie,
• zawarcie porozumienia ze Starostą Powiatu Poznańskiego 

i PKS Poznań w sprawie utrzymania linii autobusowych PKS 
na obszarze gminy Mosina – Gmina Mosina przeznaczyła  
w roku 2019  - 30, 5 tys., a w roku 2020 – 98,3 zł na dofi-
nansowanie utrzymania linii autobusowych PKS,

• podpisanie porozumienia z Powiatem Poznańskim i Aqu-
anet S.A. w sprawie współfinansowania przez Gminę Mosina 
inwestycji przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie,

• kampania edukacyjna Gminy Mosina #mosinabezsmogu,
• oznakowanie przez Gminę Mosina w ramach bezpłatnej 

kolejnych 25 grobów powstańców wielkopolskich
• Burmistrz Gminy Mosina złożył wniosek do Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego o zwiększenie ilości wago-

nów i dodanie nowych połączeń na linii kolejowej Poznań 
Mosina, Mosina – Poznań. 

Ankieta 
inwentaryzacyjna

#mosinabezsmogu to nowa inicjatywa realizowana  
w naszej gminie. Jej celem jest realizacja szerokiego spek-
trum działań prowadzących do polepszenia stanu nasze-
go powietrza. Żeby znać skalę problemu, potrzebujemy 
danych dotyczących źródeł ogrzewania w naszej gminie. 

Zapraszamy mieszkańców do udziału w badaniu an-
kietowym dotyczącym źródeł ciepła wykorzystywanych  
w ich domach oraz ewentualnych potrzeb inwestycyjnych 
w tym zakresie.

Ankietę można wypełniać na stronie: https://www.
survio.com/survey/d/P5V2U6W8N2R4K5P8I

Bezpośredni link do ankiety znajduje się na stronie www.
mosina.pl->Wydarzenia->Ankieta inwentaryzacyjna

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli 
domów jednorodzinnych (w zabudowie wolnostojącej, 
szeregowej itp.) znajdujących się na terenie Gminy Mosina. 
W naszym wspólnym interesie jest możliwie liczny udział 
Państwa – mieszkańców naszej Gminy w tym badaniu.

Wynik badania ankietowego da nam obraz potrzeb  
i możliwości poprawy jakości naszego wspólnego dobra 
jakim jest #mosinabezsmogu               Red.

Bezpłatne przejazdy 
dla uczniów 

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mo-
sinie nr LXXIV/876/18 z dnia 27 września 2018 r. Uczniowie 
szkół podstawowych z terenu Gminy Mosina mieszkającym na 
terenie Gminy Mosina – na podstawie legitymacji szkolnej mają 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. Pozostali uczniowie 
do 24 roku życia, mogą korzystać z biletów ulgowych. Aby sko-
rzystać z ulg lub bezpłatnego przejazdu należy posiadać ważną 
legitymację szkolną. Przytoczona wyżej uchwała wskazuje też 
na szereg innych grup uprawnionych do przejazdów ulgowych. 
Warto zapoznać się z jej treścią. bip.mosina.pl->Prawo->Uchwa-
ły Rady-> Kadencja 2014-2018 -> LXXIV sesja Rady Miejskiej  
w Mosinie - 27.09.2018.            Red.

Informujemy, iż od końca grudnia 2019 r. wieża widokowa 
przeprowadzonym remoncie jest ponownie dostępna dla od-
wiedzających. 

Red.

Wieża widokowa otwarta

20 lutego br. odbędzie się dyżur eksperta z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Gminnym centrum Informacji Plac 20 Paździer-
nika 22 (Pasaż 22).Poradę uzyskać będzie można w godzinach od 
11.00. do 14.00.Podczas dyżuru dowiesz się :jakie należy złożyć 
dokumenty, by starać się o przyznanie świadczenia,komu przy-
sługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie 
przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać.

Będzie również możliwość założenia konta na PUE.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!         Red.

Porady eksperta ZUS 
w Mosinie Pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu pomo-

gą w rocznych obliczeniach podatku PIT. 10 marca  w godzinach 
10.00 – 14.00 i 2 kwietnia w godzinach od 13.00 – 17.00.Udzie-
lane będą informacjie z zakresu rozliczenia rocznego za 2019 r., 
będzie możliwość przesłania drogą elektroniczną zeznania do 
urzędów skarbowych, zainstalowany zostanie zainteresowanym 
podatnikom na ich komputerach system e-Deklaracje, wspierający 
wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną.Prosimy 
mieszkańców, żeby zabrali ze sobą deklaracje PIT za poprzedni 
rok.Gminne Centrum Informacji w Mosinie, pl. 20 Października 
22 /Pasaż 22/. Więcej informacji pod nr tel.: 61 8 192 746, 510 
197 558 lub gci@mosina.pl.    Red.

POMOC W ODLICZENIU PIT
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 „Choinka za makulaturę” – taką proekologiczną akcję prze-
prowadzili 17 grudnia na Zielonym rynku Polska Press „Głos 
Wielkopolski” i zakład Stora Enso w Mosinie, w partnerstwie 
z Gminą Mosina i Nadleśnictwem Babki. Zainteresowanie 
naszych mieszkańców wymianą niepotrzebnej makulatury na 
świąteczne drzewko przerosło szacunki organizatorów, dla-
tego nie dla wszystkich chętnych starczyło choinek. – Jestem 
bardzo zdumiony dzisiejszą frekwencją i widzę, że tych drzewek 
jest troszkę mało – stwierdził podczas akcji Marcin Ratajczyk, 
dyrektor Stora Enso w Mosinie.

Pierwsza mieszkanka ustawiła się po choinkę już po godzi-
nie 8.00 rano, przynosząc ze sobą makulaturę, by wymienić 
ją na świąteczne drzewko. Minimalną ilość niepotrzebnego, 
zużytego  papieru na wymianę, organizatorzy określili na  
5 kg. Jeszcze godzinę przed rozpoczęciem akcji, wyznaczo-
ną na 10.00, na „Zielonym Rynku” stała już długa kolejka,  
a po   20 minutach wymiany, choinek zabrakło. – Stanąłem 
w tej kolejce za dziesięć dziesiąta – zdradził pan Henryk, który  
w zamian za makulaturę otrzymał ostatnie drzewko. Choć 
na twarzach tych, dla których choinek nie starczyło widać 
było rozczarowanie, nie odeszli z pustymi rękami – czekały 
na nich świąteczne upominki, a na wszystkich gorąca kawa  
i herbata, świąteczna muzyka i balonikowe atrakcje dla dzieci.

Duże zainteresowanie tą akcją świadczy o tym, że mieszkańcy 
Mosiny rozumieją ideę recyklingu papieru,  jego znaczenia dla 
ochrony środowiska. Dlatego wielkie brawa dla wszystkich, 
którzy ustawili się w długiej kolejce – zarówno dla tych, którzy 
wrócili z „Zielonego Rynku” z choinką za makulaturę, jak i dla 
tych, dla których choinek zabrakło! W dzisiejszych czasach, 
gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, także choinka za 
niewielką cenę, stanąć w kolejce z zebranymi i przyniesionym 
co najmniej pięcioma kilogramami makulatury, a byli tacy, 
którzy mieli jej znacznie więcej, świadczy o rosnącej świado-
mości ekologicznej społeczeństwa.

- Bardzo się cieszę, że jest nas tylu – powiedział Burmistrz 
Gminy Mosina, do mieszkańców, którzy we wtorek przyszli 
na „Zielony Rynek” oddać maku-
laturę. – Gmina Mosina włącza się 
we wszelkie inicjatywy, które pro-
mują ekologię. Jak uważa Burmistrz, 
„Choinka za makulaturę” to jeden 
ze sposobów podnoszenia świado-
mości ekologicznej społeczeństwa, 
zwrócenia mieszkańcom uwagi na to, 
jak ważny jest recykling dla ochrony 

naturalnego środowiska. – Bezużyteczna makulatura, której się 
pozbywamy, to w rezultacie oszczędzanie kolejnych drzew. Okres 
świąteczny i symboliczna choinka są doskonałą okazją, by to 
uświadamiać i o tym przypominać – mówi Przemysław Mieloch.

Akcję „Choinka za makulaturę”, którą wsparła Gmina Mo-
sina, zorganizowali u nas, w tym roku po raz pierwszy, Polska 
Press  „Głos Wielkopolski” i Stora Enso Poland S.A. –  Zakład 
w Mosinie. Jak zdradzili później organizatorzy akcji, byli za-
skoczeni ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkań-
ców i chcieliby zorganizować taką akcję w roku przyszłym.  
W tym roku na wymianę przeznaczono 80 hodowlanych cho-
inek pochodzących z Nadleśnictwa Babki. Teraz wiadomo, że 
do Mosiny trzeba przywieźć drzewek dużo więcej, może nawet 
300, bo z pewnością żadne by się zmarnowało…  

-  Tego typu akcje wpisują się w naszą wizję. Nasza firma 
bardzo dużą wagę przykłada do ochrony środowiska – mówi 
dyrektor zakładu Stora Enso w Mosinie Marcin Ratajczyk. 
- Nasza produkcja jest w 100% z materiałów odnawialnych, 
 z czego jesteśmy dumni. Z jednej strony chronimy środowi-
sko i dajemy drugie życie produktowi, jakim jest makulatura, 
 z drugiej strony, zamiast plastikowej choinki jesteśmy w stanie 
rozdysponować choinki pochodzące z plantacji hodowany 
pod ten konkretny cel.  Marcin Ratajczyk nie kryje zasko-
czenia tak dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców 
akcją. – Dyskutowaliśmy na temat ilości tych drzewek dla Mo-
siny i jej  szacunek wynikał z doświadczenia w Ostrołęce, któ-
ra jest większym miastem niż Mosina. Z tak przeprowadzonej 
kalkulacji wynikało, że  80 choinek, będzie ilością wystarcza-
jącą. – Mam nadzieję, że uda mi się przekonać zarząd, żeby  
w przyszłym roku drzewek było zdecydowanie więcej. Będziemy 
do tego dążyli, bo to fajna akcja. 

Zapytany o to, co stanie się teraz z makulaturą przyniesioną 
przez mieszkańców na „Zielony Rynek”, Dyrektor Stora Enso  
w Mosinie wyjaśnia: – Ta makulatura trafi teraz do punktu zbiór-
ki,  stamtąd z powrotem  na papiernię,  zostanie roztworzona, 
trafi na maszynę papierniczą i powstanie  z niej znowu papier. 

A ten papier trafi do nas, do naszych albo 
konkurencyjnych firm i będzie ponow-
nie przetworzony w opakowania. A za 
rok, może z tym samym przetworzonym 
papierem, jako makulaturą mieszkańcy 
przyjdą po choinkę, czyli takie drugie, 
potem trzecie, czwarte życie papieru… 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

„Choinka za makulaturę” na Zielonym Rynku
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28 grudnia, Telewizja Polska TVP 3 Poznań wyemitowała 
program z cyklu „Ukryte Skarby” poświęcony Gminie Mosina.  
Piękna, bogata kulturowo i historycznie Polska to przewodni 
temat cyklu. Twórcy programu zabierają widzów do miejsc 
niezwykłych i ciekawych, a w grudniowym odcinku – do 
Mosiny  jej okolic. 

Ukryte skarby na terenie Gminy Mosina pomagali odkry-
wać: Przemysław Mieloch- Burmistrz Gminy Mosina, Walde-
mar Wiązek – radny  Rady Miejskiej w Mosinie i hobbysta, 
Józefa Roszak-Rosić – wieloletni pracownik Izby Muzealnej  
w Mosinie, Rafał Kurczewski – zastępca Dyrektora ds. ochrony 
przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, Kamil Karaś-
kiewicz – leśniczy obwodu ochronnego Górka WPN, Andrzej 
Jeżewicz-konserwator Mosińskiej Kolei Drezynowej, Jarosław 
Fijałkowski – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploata-
cyjnych Szpitala w Ludwikowie, Andrzej Kasprzyk – wieloletni 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Witold Wilhelm 
– regionalista, autor monety  „Jeden Mosin”.

„Ukryte skarby” w Mosinie i okolicach można obejrzeć na 
stronie poznan.tvp.pl, a także na platformie VOD.         JN

Ukryte Skarby TVP w Mosinie

W grudniu minionego już roku, swoje setne urodziny obchodziła Pani Marian-
na Zawidzka, mieszkanka naszej Gminy. Z okazji tak szacownego Jubileuszu, 
życzenia zdrowia i pogody ducha w imieniu społeczności lokalnej złożył Pani 
Mariannie osobiście Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 

Pani Marianna Zawidzka urodziła się w grudniu 1919 roku w Rokitnikach, 
w Gminie Radziejów. Od wielu lat mieszka w Czapurach, razem z synem  
i jego rodziną. 

W młodości Pani Marianna pracowała w gospodarstwie rolnym, potem zaj-
mowała się gospodarstwem domowym. Teraz mieszka w otoczeniu rodziny, 
ciesząc trójką wspaniałych prawnuków. Najstarsza prawnuczka ma 13 lat,  
a najmłodsza – oczko w głowie prababci – dopiero roczek. 

Pani Marianna, mimo osiągnięcia tak szacownego wieku, cieszy się dobrym 
zdrowiem i pogodą ducha. Być może receptą na długowieczność są regular-
ne spacery, bo nasza Jubilatka, jak sama przyznała, bardzo lubi spacerować, 
szczególnie po ogrodzie. Pani Marianna lubi też czytać.

Redakcja „Informatora Mosińskiego” życzy naszej Jubilatce dużo zdrowia, 
uśmiechu i wszelkiej pomyślności! 

tekst i fot. J. Nowaczyk 

Setne Urodziny naszej mieszkanki

W Mosinie 
powstanie ŚDS

Środowiskowe domy samopomocy, zwane 
inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowa-
niu sieci oparcia społecznego i przygotowują 
do życia w społeczeństwie oraz funkcjono-
wania w środowisku. Są przeznaczone dla 
osób przewlekle psychicznie chorych i nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Taki ośrodek 
– Środowiskowy Dom Pomocy Samopomocy 
– powstanie w Mosinie. 

W tegorocznym budżecie Gmina Mosina 
zabezpieczyła środki na jego budowę, będzie 
się również starać o wsparcie zewnętrzne tej 
inwestycji. 

Uczestnikami środowiskowych domów sa-
mopomocy mogą być osoby, które spełniają 
kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy, w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz w ustawie 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego.

Opiekunowie osób, mieszkańców Gminy 
Mosina, spełniających ustawowe kryteria, 
będą mogli się starać o skorzystanie z oferty 
ŚDS-u w Mosinie dla swoich podopiecznych. 

Będziemy na bieżąco informować o szcze-
gółach realizacji tego ważnego i potrzebnego 
społecznie przedsięwzięcia.   

JN
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Informujemy, że od 15 grudnia 2019 r. zmianie uległy rozkła-
dy jazdy linii komunikacyjnych 691, 692, 693, 694 oraz 698.

Powodem zmian są modyfikacje rozkładu jazdy pociągów. 
Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina 
Mosina nie ma wpływu. Jednak starając się zachować płyn-
ność jazdy pasażerów podróżujących w godzinach porannych 

w kierunku do Poznania i w godzinach popołudniowych 
z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych linii komunika-
cyjnych są zmieniane i dostosowywane do obowiązującego 
rozkładu jazdy pociągów. Aktualne rozkłady jazdy gminnych 
linii komunikacyjnych są dostępne na stronie: http://www.
zukmosina.pl.           Red.

Zmiany rozkładów jazdy

18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło 
się szkolenie dedykowane Strażnikom Miejskim oraz pra-
cownikom Urzędu zaangażowanym w walkę ze smogiem.

 Szkolenie poprowadził Krzysztof Woźniak z Grupy Zdro-
wego Oddychania. Podczas zajęć poruszano zagadnienia 
prawidłowej interwencji, techniki prawidłowego spalania 
czy wypełnianie ankiety pomocniczej. Uczestnicy mieli 
też okazję podyskutować o praktycznych aspektach pracy 
strażnika oraz o najczęstszych problemach pojawiających 
się podczas pracy.

 Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty i mogą już 
rozpocząć kolejny etap kontroli palenisk w naszej gminie. 

UM

Straż Miejska przeszkolona

Celem „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą 
Gminy Mosina” jest podejmowanie wśród młodzieży aka-
demickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogaca-
jących wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja 
aktualnego dorobku w tym zakresie. W ubiegłorocznej edycji 
konkursu złożono 15 prac. W tym roku, w II edycji  zapo-
znano się z pięcioma pracami. Zgłoszone prace opisywały,  
a często również diagnozowały zastaną sytuację w następują-
cych obszarach: trzy w turystycznym i jedna w dotyczącym 
szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. Jedna z prac 
prezentowała gotowe rozwiązanie budowlane dla pływalni 
w Mosinie.

Ocenie podlegały m.in.: wartość poznawcza podjętego tema-
tu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źródłowa 
i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne 
tematu, oryginalność ujęcia tematu, a prace oceniała komisja 
w składzie: Jacek Mądrawski – pracownik naukowy Instytutu 
Budownictwa i Geoinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, Dominik Michalak – wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie, inicjator konkursu na pracę dyplomo-
wą o Gminie Mosina, Marlena Zaleśna-Tytyk – Sekretarz 
Gminy Mosina posiadająca również uprawnienia budowlane 
niezbędne do oceny jednej z prac, Karolina Adamczyk-Pięta 
–  koordynator Gminngo Centrum Informacji w Mosinie.  
która z uwagi na ukończone studia i wieloletnie doświad-
czenia ma  wszechstronną wiedzę z obszaru naszej gminnej 
turystyki i geografii oraz Anna Balcerek-Kałek – kierownik 

Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
W wyniku decyzji podjętej przez członków komisji konkur-

sowej, w II edycji nie przyznano nagrody głównej. Decyzję 
taką zaakceptował Burmistrz Gminy Mosina.

Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości  
1 500 zł dla prac:

Budynek pływalni miejskiej w Mosinie dla Mateusza Fa-
bisiaka oraz

Wycena środowiska metodą Willingess to Pay przez tu-
rystów odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy dla 
Izabeli Baranowskiej.

Ciekawe prace złożyli również:  Paulina Ludwiczak, która  
w pracy „Atrakcje turystyczne Gminy Mosina” złożyła mini 
przewodnik turystyczny, Małgorzata Chocaj – autorka po-
dobnej w treści pracy „Wybrane aspekty turystyczne Gminy 
Mosina w perspektywie czynników społeczno-demograficz-
nych” oraz Karolina Piekielniak, która zajęła się tematem  
z obszaru badań społecznych w pracy „Przestępczość miesz-
kańców jako problem bezpieczeństwa publicznego w odczuciu 
zamieszkujących Gminę Mosia”. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym 
w pracę przy przeprowadzeniu tej edycji konkursu i pro-
szę o promowanie go, tak aby młode osoby jeszcze częściej  
w pisaniu swoich prac licencjackich, inżynierskich czy też ma-
gisterskich wybierały tematykę związaną z Gminą Mosina. 

Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone
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18 grudnia 2019 r. Zespół Programowy zajmujący się we-
ryfikacją i liczeniem głosów dokonał podsumowania kon-
sultacji społecznych – BOGM 2020. Mieszkańcy Gminy 
Mosina mogli wybierać z dziewięciu zgłoszonych projektów 
i zagłosować na jeden wybrany. Głosowanie odbywało się 
drogą elektroniczną i na papierowych kartach do głosowania.  
W tegorocznej edycji na zadania zgłoszone przez mieszkańców 
głosy oddało blisko 3600 osób, a zrealizowane zostaną dwa 
projekty – z Czapur i Mosiny.

Największą liczbę głosów oddano na zadanie „Budowa 
lamp solarnych w Czapurach”, które zakłada budowę 22 
szt. lamp oświetlenia drogowego. Każda lampa składa się ze 
słupa oświetleniowego, wysięgnika z oprawą oświetleniową 
LED o mocy 30-35 W, panelu fotowoltaicznego oraz turbiny 
wiatrowej. Szacunkowy koszt wykonania inwestycji to 274 
000 zł.

Drugie zadanie, które zostanie zrealizowane w 2020 roku 
przypadło projektowi pn. „Montaż dwóch progów zwalnia-
jących prędkość na ulicy Krosińskiej”. Zadanie polega na 
zamontowaniu dwóch wyspowych progów ograniczających 
prędkość na ulicy Krosińskiej. Szacunkowy koszt wykonania 
inwestycji to 20 000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane zgod-
nie z rodziałem VI Uchwały Nr XIII/88/19 Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Mosina  
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 

2020, który zakłada, że w przypadku, gdy nie wystarczy środ-
ków na realizację kolejnego zadania z listy, zostają uwzględ-
nione dalsze zadania, z których szacunkowy koszt nie spowo-
duje przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianych  
w BOGM 2020, czyli kwoty 300 000 zł.

Liczba głosów oddana na zadania według ilości ważnych 
głosów:

• Zadanie nr 2 „Budowa lamp solarnych w Czapurach”    
    – 1109

• Zadanie nr 6 „Rowerowy plac zabaw – pumptrack” – 653
• Zadanie nr 4 „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu       

    nr 4 w Mosinie”– 583
• Zadanie nr 5 „Harcerskie fundamenty”– 398
• Zadanie nr 1 „Rewitalizacja placu zabaw - Park Ptasi”– 240
• Zadanie nr 3 „Utwardzenie ulicy Gruszkowej w Mosi 

     nie” – 232
• Zadanie nr 9 „Wodo-dzielnia” – 96
• Zadanie nr 7 „Montaż dwóch progów zwalniających  

     prędkość na ulicy Krosińskiej”– 69
• Zadanie nr 8 „Nowinki sportowe” – 37

Z listą zgłoszonych projektów można zapoznać się na stronie: 
bogm.mosina.pl.
Serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na promowanie 
głosowania, zaangażowanie i każdy z oddanych głosów.  

UM

Budżet Obywatelski 2020 – znamy wyniki

Dobiegają końca prace związane z wprowadzeniem nowej or-
ganizacji ruchu na ul. Strzeleckiej w Mosinie. Zamontowano już 
progi zwalniające na całej długości ulicy. Spowolnienie ruchu 
samochodowego na tej ul. i związana z tym zmiana organi-
zacji ruchu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Jest to rejon w którym często dochodzi do wy-
padków samochodowych, przyczyną których jest nadmierna 
prędkość i brawura kierowców.Progi w znacznym stopniu ogra-
niczą prędkość poruszających się tą ulicą pojazdów.Dziękujemy 
za wskazówki i pomoc wszystkim osobom zaangażowanym  
w poprawę bezpieczeństwa na ulicy Strzeleckiej.      Red.

Progi zwalniające 
na ulicy Strzeleckiej

Od stycznia 2020 roku Gmina Mosina rozpoczyna serię 
cotygodniowych vlogów, w których poruszymy istotne dla 
mieszkańców Mosiny i okolic tematy. Filmy pojawiać sie będą 
na Facebooku https://www.facebook.com/gminamosina/ oraz 
na mosińskim kanale YouTube https://www.youtube.com/
channel/UCCnbT5DW9gj8OCsYBv_YYvQ.

Zapraszamy do oglądania!      UM

Vlog samorządowy 
z Mosiny
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RADA MIEJSKA

Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
grudzień

Rada Miejska w Mosinie obradowała 
na dwóch sesjach. Odbyła także 8 posie-
dzeń komisji stałych i doraźnych.  Prze-
bieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły

XX Sesja 
– 12 grudnia 2019 r.  

Obrady rozpoczęły się o godz. 16.00,  
a zakończyły o godz. 21.33. 

Sesja rozpoczęła się od wręczeniem na-
gród Burmistrza Gminy Mosina za naj-
lepsze prace dyplomowe dotyczące Gmi-
ny Mosina. Rada podjęła dwie uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego: dla części działki o nr ewid. 468/4, 
obręb Radzewice oraz dla terenów przy ul. 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana 
w Mosinie. Rada podjęła także uchwałę 
w sprawie Wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Mosina  oraz uchwałę w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Mosina. Aby obliczyć koszt dowozu przez 
rodziców dzieci niepełnosprawnych do 
szkół Rada podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa  
w Gminie Mosina na rok szkolny 
2019/2020.  Rada odrzuciła projekt 
uchwały o określeniu górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości za usługi w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych. 
Radni uznali, że podniesienie stawki 
spowoduje wzrost cen za świadczenie 
usług w tym zakresie. Po długiej dyskusji 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2019, a także 
zmianę Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Mosina na lata 2019 – 2025. 
Przedmiotem dyskusji było m.in. zdjęcie 
z inwestycji kwoty 4 134 529,70 zł. Rada 
Miejska w Mosinie w odpowiedzi na apel 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski przyjęła Stanowisko w sprawie 
sytuacji finansów jednostek samorządu 
terytorialnego:

Stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
12 grudnia 2019 r. w sprawie sytuacji finansów 
jednostek samorządu terytorialnego

Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci przedłożyli swoim 
radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. 
Ten ustawowy obowiązek został wykona-
ny, jednakże realizacja kolejnego budżetu  
w wielu przypadkach wymagać będzie 
podwyższenia podatków i opłat lokalnych,  
a także zmniejszenia wydatków bieżących, 
zrezygnowania z części inwestycji, czy re-
montów infrastruktury komunalnej.

Odciążenie podatkowe Polaków wpły-
wa korzystnie na ich bezpośrednią sytu-
ację finansową, co należy przyjąć z zado-
woleniem. Jednak przerzucanie na barki 
samorządów lokalnych kosztów polityki 
rządowej, powoduje wyraźne uszczupleniu 
dochodów własnych JST. Ubytki w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, podwyżki 
wynagrodzeń np. w oświacie, 

czy podniesienia płacy minimalnej  
i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe 
niedofinansowanie zadań zleconych oraz 
podwyżki cen energii skutkujące wzrostem 
kosztów usług, powodują niebezpiecz-
nie dużą rozpiętość między dochodami  
a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby 
prognozowany wzrost dochodów z podat-
ków zapobiegł problematycznej sytuacji, 
szczególnie, że przychód zależeć będzie 
od trudnej do przewidzenia koniunktu-
ry gospodarczej. Brak konkretnych re-
kompensat pomniejszonych dochodów 
i wzrost kosztów realizacji ustawowych 
zadań gminnych prowadzić będzie nie-
uchronnie do pogorszenia jakości życia 
mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunko-
wania, czując odpowiedzialność za po-
myślny rozwój społeczności lokalnych, 
wnosimy o ustawowe zmiany zasad or-
ganizacji finansów publicznych i daleko 
idące ich przemodelowanie z poszanowa-
niem konstytucyjnej zasady adekwatności 
dochodów do zadań powierzonych samo-
rządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).

W związku z rezygnacją radnego Mi-
chała Kleibera z członkostwa w Komisji 
Budżetu i Finansów Rada dokonała zmia-
ny uchwały w sprawie powołanie komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 

W związku z wnioskami dotyczącymi 
zmian w Statucie Gminy Mosina w spra-
wie komisji stałych Rada przeprowadziła 
dyskusję w celu wypracowania stanowiska 
niezbędnego do kierunku pracy Komisji 
Statutowej. 

XXI Sesja 
– 30 grudnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto o godz. 16.00, a za-

kończono o godz. 02.10 31 grudnia 2019 r.
W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych. 
Rada podjęła uchwałę w sprawie ustale-

nia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych przed-
szkoli, dla publicznych i niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, 
niepublicznych szkół prowadzonych przez 
inne niż jednostka samorządu terytorial-
nego organy na terenie gminy Mosina oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidło-
wości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Po długiej dyskusji Rada podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego pomię-
dzy Gminą Mosina a Gminą Tarnowo 
Podgórne w sprawie powierzenia Gminie 
Tarnowo Podgórne zadania polegającego 
na zagospodarowaniu odpadów ulegają-
cych biodegradacji. Cena za przyjęcie  
i zagospodarowanie 1 tony bioodpadów 
w 2020 roku nie przekroczy 221 zł netto.

Radni jednogłośnie zagłosowali za podję-
ciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu 
i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 
oraz ustalenie ostatecznego terminu ich 
dokonania. W wykazie znalazło się 16 
pozycji na łączną kwotę 3 711 301,95 zł. 
Dotyczy to  zadań na które podpisano 
umowę. Powinny zostać zakończone do 
30 czerwca 2020 roku. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2020 – 2025.

Skarbnik Gminy Mosina przedstawiła 
projektu uchwały budżetowej oraz opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu, następnie przewodniczący przed-
stawili opinie i wnioski komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie. Oprócz 10 wnio-
sków komisji, radni złożyli 31 wniosków. 
W dyskusji nad projektem budżetu wzięło 
udział 14 radnych.
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W wyniku głosowania  Rada przyjęła 24 
wnioski, m.in. zdecydowała o przeznaczeniu 
kwoty 1 300 000,00 zł na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Rogalinie i 500 000,00 zł na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogalinku. 
Radni zaaprobowali „Utworzenie strefy re-
kreacyjnej na Pożegowie” z kwotą 50.000 zł.

Radni poparli propozycję przeznaczenia 
50.000,00 zł na wykonanie programu spo-
wolnienia ruchu drogowego na terenie gminy 
Mosina, wyrazili także zgodę na przeznacze-
nie 450 000 zł na modernizację przejść dla 
pieszych w celu podniesienia bezpieczeństwa 
w ruchu pieszych.

Akceptację uzyskał także wniosek  
o przeznaczenie 50 000,00 zł na wykonanie 
Strategii Turystycznej Gminy Mosina. 

Radni wykreślili z projektu budżetu 
możliwość dokonywania przez burmi-
strza przeniesień wydatków między para-
grafami i rozdziałami w ramach działu,  
w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze 
stosunku pracy. 

Ostatecznie budżet na rok 2020 zo-
stał uchwalony głosami 13 radnych przy  
4 przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących 
się. 

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

Sprawozdanie 
z pracy 
Rady Miejskiej 
w Mosinie 
w roku 2019

Rada Miejska w Mosinie pracując  
w 2019 roku pod moim przewod-
nictwem i mojego zastępcy radnego 
Dominika Michalaka, odbyła 18 se-
sji, w tym 3 nadzwyczajne i 1 uro-
czystą. Podjęła podczas nich 135 (do 
31.12.2019 r.) uchwał, z których jedna 
została unieważniona przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w całości, jedna  

w części oraz jedna uchwała zo-
s t a ła  u n iewa ż n iona w c z ę ś c i 
przez Wojewodę Wielkopolskie-
go. W ramach Rady Miejsk iej  
w Mosinie w roku 2019 pracowało  
5 komisji stałych: 15-osobowa Ko-
misja Budżetu i Finansów z przewod-
niczącą Wiesławą Manią (od marca 
do grudnia komisja liczyła 14 osób 
od grudnia komisja liczy 13 osób), 
18-osobowa Komisja Inwestycji , 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  
z przewodniczącym Waldemarem 
Wiązkiem (od marca komisja liczy 
17 osób), 13-osobowa Komisja Oświa-
ty, Spraw Społecznych i Promocji  
z przewodniczącym Romanem Kolan-
kiewiczem (od marca komisja liczy  
9 osób), 7-osobowa Komisja Rewizyjna  
z przewodniczącym Andrzejem Raź-
nym, 5-osobowa Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji z przewodni-
czącym Łukaszem Kasprowiczem. 
Ponadto w ramach Rady Miej-
skiej w Mosinie 26 września 2019 
r.  powołano jedną komisję doraź-
ną: 5-osobowa Komisję Statutową  
z przewodniczącą Elżbietą Jarecką.  
W roku sprawozdawczym tj. od  
7 czerwca 2019 r. w Radzie Miejskiej 
w Mosinie funkcjonował jeden czte-
roosobowy klub radnych „Dla Dobra 
Miasta i Wsi” z przewodniczącym Wal-
demarem Waligórskim. Rada Miejska 
w Mosinie podjęła jedno stanowisko 
w sprawie sytuacji finansów jednostek 
samorządu terytorialnego. Ponadto  
w roku sprawozdawczym, 5 marca 
nastąpiło wygaśnięcie mandatu rad-
nego Tomasza Łukowiaka, natomiast  
z dniem 28 marca mandat radnego 
objął Czesław Tomczak.

Frekwencję radnych na sesjach Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz ilość złożo-
nych przez nich zapytań i wniosków  
w roku 2019, w ramach stosownego 
rejestru prowadzonego w Biurze Rady 
Miejskiej, przedstawiają poniższe ta-
bele.

Średnia frekwencja na sesjach Rady 
Miejskiej w Mosinie w roku 2019 wy-
niosła: 92,6 %

W okresie sprawozdawczym Radni 
złożyli 217 interpelacji i zapytań. 

Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej  
w Mosinie

Medal  
Rzeczypospolitej  
Mosińskiej

W maju 2020 r. tradycyjnie już zostaną 
wręczone przez Radę Miejską w Mosinie 
Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Medal ten jest najwyższym wyróżnie-
niem przyznawanym osobom, które  
w sposób szczególny pozytywnie przysłuży-
ły się naszemu miastu i gminie, promując je 
swoją osobowością, wiedzą, działalnością, 
pracą, niezależnie od miejsca urodzenia  
i zamieszkania. Medal jest wyrazem uzna-
nia i moralnego zadośćuczynienia dla tych, 
którzy nie szczędząc sił, czasu, walcząc  
z różnymi przeciwnościami starali się, aby 
nasze miasto żyło i rozwijało się.

Pierwszymi laureatami zostali w 1999 
roku Jakub Krauthofer-Krotowski, Edward 
Raczyński iKazimierz Maciejewski. Przy-
znano dotąd 57 medali naukowcom, 
lekarzom, księżom, samorządowcom, 
żołnierzom, artystom, przedsiębiorcom 
i działaczom społecznym. W ubiegłym 
roku do grona laureatów dołączyli panowie 
Alojzy Szabelski i Włodzimierz Gabriel-
ski. Apelujemy do wszelkich organizacji,  
a także grup mieszkańców, rodzin i osób 
prywatnych by zastanowiły się, kogo na-
leżałoby z naszego otoczenia wyróżnić  
w bieżącym roku. Procedura przyznawa-
nia Medalu jest następująca: Do wtorku 31 
marca 2020 r. należy złożyć w Biurze Rady 
Miejskiej (osobiście lub korespondencyjnie) 
pisemny wniosek charakteryzujący kandy-
data.  Zgodnie z regulaminem kandydatem 
może być osoba zgłaszana po raz pierw-
szy, jak i taka, która w  poprzednich latach  
z  różnych powodów nie uzyskała akcep-
tacji Kapituły. Pięcioosobowa Kapituła 
Medalu powołana przez Radę Miejską na 
ośmioletnią kadencję zbierze się w pierw-
szych dniach kwietnia 2020 roku w celu 
zapoznania się z wnioskami. Wszystkie 
kandydatury będą omawiane i następnie 
głosowane. Regulamin zobowiązuje Kapitu-
łę do tajnego głosowania i rekomendowania 
Radzie Miejskiej tylko tych kandydatów, 
którzy otrzymali akceptację wszystkich gło-
sujących. Na kwietniowej sesji Rada Miejska 
podejmie stosowną Uchwałę, a wręczenie 
medali nastąpi w cza-
sie Uroczystej Sesji 
 w maju 2020 r. 

Krzysztof Lipiak
Dziekan Kapituły
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Trwa renowacja zabytkowego, drewnianego kościółka  
w Rogalinku pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych. – To cieszy, że podjęte trzy lata temu  
z wielkim strachem wyzwanie remontowe jest kontynuowane 
i dzięki wsparciu, solidarności, pomocy, ludzie podejmują dal-
szy wysiłek – mówi ks. Eugeniusz Kiszka, proboszcz parafii  
w Rogalinku.

Remont rozpoczęto w roku 2016 od wymiany fundamentów  
i wymiany podwalin pod kościołem, następnie wyremontowa-
ne zostały ściany zewnętrzne, a w roku ubiegłym rozpoczęto 
remont wnętrz. W kruchcie na posadzce położony został bruk, 
w miejsce popękanego cementu. W całym kościele, także pod 
ołtarzem, zamontowana została drewniana podłoga. Stare 
ławki zastąpiły nowe, pod którymi założono nowoczesne 
ogrzewanie zamiast starych lamp solarnych, wymieniono też 
na nowy konfesjonał. W planach jest jeszcze wymiana sufitu, 
bo położona na nim kiedyś współczesna boazeria nie pasuje do 
całego wnętrza. W ubiegłym roku udało się także wzmocnić 
całą konstrukcję stropową kościoła. – Najważniejsze, że nasz 
kościół został uratowany, mamy tego świadomość, ale wiele 
zostało jeszcze do zrobienia. Liczymy na to, że przy wsparciu 
ludzi dobrej woli uda się ten remont dokończyć – stwierdza 
ksiądz proboszcz.

W ratowanie najstarszego zabytku sakralnego w naszej Gmi-
nie zaangażował się Zbigniew Grygier z Rady Parafialnej 
kościoła, drugą kadencję radny mosińskiej Rady Miejskiej. 
Inicjator remontu współdziała w tym dziele z ks. Eugeniu-
szem Kiszką. Ich przedsięwzięcie nie byłoby jednak możliwe, 
gdyby nie ogromny wysiłek finansowy parafian i darczyń-
ców, wsparcie zewnętrzne środkami Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu, w których pozyskaniu pomógł radny Powiatu 
w Poznaniu Jacek Szeszuła, a także otrzymane w roku ubie-
głym środki z „Funduszu Kościelnego” Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. O te ostatnie, w wysokości 
100 000 zł, dla Rogalinka zabiegał Poseł na Sejm RP Bartło-
miej Wróblewski. – Dzięki środkom z Ministerstwa, udało się 
wzmocnić konstrukcję stropową na strychu kościoła – informuje 
ks. Eugeniusz Kiszka.

Jak wyjaśnia dalej, starania o środki z „Funduszu Kościelne-
go” i rozmowy z Posłem Bartłomiejem Wróblewskim, który 
pośredniczył w kontaktach z Ministerstwem, rozpoczęły się 
przed dwoma laty. – Do sprawy remontu kościoła byłem od 
początku przekonany, bo jest to kościół drewniany, w przepięknej 
okolicy – mówi Bartłomiej Wróblewski. – Przekazywałem do 
Ministerstwa informacje o prowadzonych pracach, o tym,  
jak wiele zostało już zrobione w oparciu o środki własne  
i samorządowe, a także o konieczności kontynuacji tego re-
montu. Jak relacjonuje pan Poseł, starania o środki z „Fun-
duszu Kościelnego” trwały ponad dwa lata. – Nie zawsze się 
wszystko udaje przy pierwszym podejściu, ale bardzo się cieszę, 
że ten kolejny etap remontu przeprowadziliśmy, że dach został 
wzmocniony. Teraz pozostaje nam zrobić wszystko, by znalazły 
się środki na dokończenie remontu – dodaje.

Remont więźby dachowej ze środków MSWiA nie należał 
do łatwych, ze względu na konieczny, krótki termin reali-
zacji, a także na technologię. – Drewno musieliśmy ściągać 
z Niemiec – musiało być suche i o odpowiednich przekrojach 
– wyjaśnia Z. Grygier. – Ponieważ nie dało się technicznie 
wymienić belek, bo trzeba by było rozebrać cały dach, stare 
belki zostały zakonserwowane i wzmocnione nowymi. To się 
udało i konstrukcja dachowa została skutecznie wzmocniona.

Do remontu pozostał jeszcze sam dach – wymiana gontów  
i to kolejne duże przedsięwzięcie. Organizatorzy remontu, przy 
wsparciu Posła Bartłomieja Wróblewskiego będą się starać  
o dalsze, potrzebne na ten cel środki. – Kościół groził zawa-
leniem, udało się go uratować i musimy zrobić wszystko, żeby 
ten remont dokończyć – dodaje Poseł Bartłomiej Wróblewski. 
– Ważne, że to jest dobrze przygotowane i zrobione z sercem. 

Joanna Nowaczyk

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz zagrała 
w Mosinie. Jak relacjonuje w internecie Sztab Mosiński - „ 
Padł Rekord! Cieszy to wszystkich ogromnie! Dziękujemy za 
każdą złotówkę, którą wrzuciliście do puszek lub wpłaciliście na 
konto fundacji. Natomiast nie jest ważna kwota! Wazne było 
poczucie wspólnego działania w słusznej sprawie i pokazanie, 
że Dobro zwycieża! Że jest ponad podziałami, że pokona język 
nienawiści, poglądy polityczne, obojętność! Tam byliśmy razem! 
Działała magia WOŚPowych serc a także tych wypiekanych  
i tych naszych bijących!. Więcej na kultura.gmina.pl.   Red.

Padł rekord! 

Kościół wzmocniony
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Wyrazy głębokiego współczucia Agnieszce,  
Julii i Stasiowi 

z powodu śmierci ukochanego Męża i Taty 

  

TOMKA MALINOWSKIEGO
                                        

                                                
składają 

             pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

W sobotę 18 stycznia, mieszkańcy Gminy Mosina mie-
li okazję uczestniczyć w uroczystej Gali Noworocznej 
przygotowanej dla nich w Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Mosinie. 

Styczeń, pierwszy miesiąc nowego roku, jest dobrą okazją 
do dokonywania podsumowań. Sobotnią Galę Noworoczną 
rozpoczęło filmowe przypomnienie najważniejszych dla na-
szej gminy wydarzeń z ostatnich kilkunastu miesięcy. O tym, 
co dla mieszkańców istotne, co udało się zrealizować oraz  
o planach na kolejny rok, opowiedział Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Gala Nowo-
roczna była też okazją do zaprezentowania sylwetek 
niezwykłych osób wyróżnionych przez Burmistrza 
nową nagrodą – „Złotymi Dębami”. W premiero-
wej edycji Gali Noworocznej, „Złote Dęby” za szcze-
gólną działalność społeczną na rzecz Gminy Mosina  
i jej mieszkańców, otrzymało dwoje mosińskich aktywi-
stów i wolontariuszy – Monika Kujawska i Adam Moskal.

Monika Kujawska – wolontariuszka. Od wielu lat 
związana z licznymi organizacjami pozarządowymi.  
W 2017 roku nagrodzona przez Starostę Poznańskiego 
tytułem Wolontariusza Roku. Od roku 2005 Prezes Sto-
warzyszenia Rozdaj Siebie. Koordynator „Szlachetnej 
Paczki” w Mosinie. Członek Mosińskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Stowarzysze-
nia Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie. Od 1998 
roku – wolontariuszka m.in. w Olimpiadach Specjal-
nych, Monarze, Domu Pomocy Społecznej sióstr Serafi-
tek, Hospicjum Palium, Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci  
i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.  
W latach 2015 – 2019 Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie.

Adam Moskal – przyrodnik, ekolog, sportowiec i przed-
siębiorca.Inicjator i koordynator pierwszej w Mosinie ini-
cjatywy uchwałodawczej. Wraz z grupą wolontariuszy 
zebrał i złożył do biura Rady Miejskiej w Mosinie podpisy 
pod uchwałą dotyczącą nakazu prawidłowego spalania, 
którą to radni po długiej i merytorycznej dyskusji jedno-
głośnie przyjęli. Uczestnik licznych spotkań i pokazów 
o tematyce antysmogowej. Członek Mosińskiego Alarmu 
Smogowego. Walczy o poprawę jakości powietrza poprzez 
edukację lokalnej społeczności, głównie w zakresie po-
prawnego spalania.

Wielkie kino wydało wielkie przeboje, które żyją nieza-
leżnie od filmów, do których powstały, czasem nawet prze-
rastając je sławą. Podczas Gali Noworocznej wybrzmiały 
największe przeboje muzyki filmowej w wykonaniu Movie 
Glam Orchestra i wspaniałych solistów, którzy porwali 
zgromadzoną licznie publiczność. Podczas uroczystości 
Fundacja „Niesiemy Nadzieję” prowadziła zbiórkę środ-
ków na zakup leków dla swoich podopiecznych, którzy 
borykają się z bardzo poważnymi chorobami.

Galę Noworoczną w Hali Widowiskowo-Sportowej – przy-
gotowali wspólnie pracownicy:  Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury, Mosińskiej Biblioteki Publicznej, Urzędu Miejskiego 
w Mosinie oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Agata Lubowicka
Fot. A. Lubowicka, P. Ludwiczak

Noworoczna Gala

                   „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”…
                                                          Ks. Jan Twardowski                         

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani  LIDII SKUPIN-WÓJTOWSKIEJ

z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają 

             pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
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AKTUALNOŚCI

W miniony weekend odbył się XIX finał akcji Szlachet-
na Paczka. Szlachetna Paczka działa na terenie całej Polski, 
gdzie utworzyło się 633 rejonów. Po raz kolejny, jednym  
z rejonów była Mosina, która swoim działaniem objęła także 
Puszczykowo, Gminę Stęszew i Brodnicę, w których rejony 
nie powstały. Siłą Szla-
chetnej Paczki są wolon-
tariusze. To oni spoty-
kają się z rodzinami, 
które otrzymają potem 
mądrą pomoc, poznają 
ich historie, określają ich 
potrzeby i dopasowują 
rodzaj i formę wsparcia 
do konkretnej sytuacji. 
A potem towarzyszą 
im w ich zmianie życia 
i wspierają na drodze do 
samodzielności.W tym roku 9 wolontariuszy Rejonu Mosina 
odwiedziło blisko 30 rodzin, z których do programu pomocy 
w ramach Szlachetnej Paczki włączono 23 rodziny.  16 listo-
pada nastąpiło otwarcie bazy rodzin. To moment, w którym 
potencjalni darczyńcy mogą wejść na stronę www.szlachet-
napaczka.pl odszukać Mosinę i wybrać jedną z rodzin, by 
przekazać jej świąteczną paczkę, zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Jak informuje Monika Kujawska – koordynator Szlachetnej 
Paczki w Mosinie akcji w Mosinie, tym razem „rozeszły się” 
w 2 godziny. Okazało się, że osób chcących pomóc jest więcej, 
niż odwiedzonych przez wolontariuszy rodzin. Darczyńcy 
to przede wszystkim firmy, szkoły, grupy przyjaciół.  – Nikt 
nie przygotowywał „paczki” samotnie. Opowieści Darczyńców 
o tym jak przygotowywali „paczkę” są zawsze pełne emocji 
– relacjonuje Monika Kujawska. – Mówią o tym, jaką frajdę 
sprawia im wybieranie produktów, tak, żeby trafiły w potrzeby 
rodziny. To zawsze bardzo pozytywne i wzruszające opowieści. 

Rodziny z naszego rejonu, które objęła programem „Szla-
chetna Paczka”, to głównie mamy samodzielnie wychowujące 
dzieci, w tym niepełnosprawne, babcie stanowiące rodzinę 
zastępczą dla swoich wnuków oraz osoby samotne, starsze, 
niepełnosprawne, ale także dorosłe dzieci będące opiekunem 

dla niepełnoletniego rodzeństwa. – To prawdziwi bohaterowie, 
zmierzający się z codziennością, ogromem trudności i trosk – 
mówi M. Kujawska.

Od początku działalności „Szlachetnej Paczki” w Mosinie, 
jej magazyn, do którego Darczyńcy przywożą paczki dla 

wybranych rodzin, mie-
ści się w Zespole Szkół 
im. Adama Wodzicz-
ki w Mosinie. W tym 
roku przywozili je 6, 
7 i 8 grudnia. – Ogrom 
pomocy przerósł nasze 
oczekiwania, magazyn 
pękał w szwach. Na 
jedną rodzinę przypada-
ło średnio ok. 20 paczek 
– dodaje koordynator 
mosińskiej akcji.

Paczki Darczyńców trafiły potem do rodzin. To kolejny 
wzruszający moment, pełen łez, niedowierzania, że ktoś tak 
bardzo postarał się, żeby święta w tym roku były odrobinę 
weselsze, wszystkie paczki były pięknie, świątecznie opako-
wane. W wielu z nich były też kartki z życzeniami i drobne 
świąteczne upominki, jak np. mała choineczka z lampkami 
dla starszego, samotnego pana.

- To był bardzo pracowity, ale i satysfakcjonujący weekend dla 
wolontariuszy i darczyńców – stwierdza Monika Kujawska.  
– Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, w szczególności dzię-
kuję moim wolontariuszom, bez których nie  byłoby rejonu, za 
ogrom ich pracy, poświęconego czasu, troski o rodziny, o siebie 
nawzajem: Anicie, Kasi, Karolinie, Marii, Sylwii, Izie, Bogda-
nowi i Michałowi. Dziękuję dyrekcji i pracownikom Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki, którzy już od wielu lat goszczą 
nas w swoich progach. Dziękuję Sobiesławowi i Marcie Bere-
tom, którzy pomogli nam zawieźć największe paczki do rodzin.  
I wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszych celów.

Szlachetna Paczka nie kończy się na Weekendzie Cudów. 
Jeszcze nieraz odwiedzimy nasze rodziny i zapytamy jak się 
dziś mają, jak możemy pomóc, żeby żyło się choć odrobinę 
lepiej…           JN

Dar serca w Szlachetnej Paczce

W najnowszej „Kronice Wielkopolski” (3/171), kwartalniku po-
pularnonaukowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu, ukazał się artykuł „Odtworzenie 
proklamacji niepodległości w 1848 r, w Mosinie” autorstwa Jo-
anny Nowaczyk. Artykuł przedstawia rys historyczny wydarzeń 
związanych z proklamacją Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie 
wiosny Ludów, a także relację z rekonstrukcji tych wydarzeń 
zrealizowanej w czerwcu minionego roku, która spotkała się 
zainteresowaniem mediów, m.in. „Kroniki Wielkopolski”.   

Dotychczas na łamach „Kroniki” ukazały się inne publikacje 
dotyczące Mosiny i jej historii, tej samej autorki: „Piotr Mo-
cek – zapomniany powstaniec z Mosiny” (2008), „Gdy księżyc 
odmienił się złoty - wspomnienie o prof. Tadeuszu Perkitnym” 
(2010), „Historia pomnika ofiar hitleryzmu na rynku w Mosinie 
(2012), „Morena Pożegowska – historia zagospodarowania”(2014), 
„Sztandar Zrzeszenia Kupców w Mosinie. Przyczynek do dzie-

jów organizacji kupieckich 
w Wielkopolsce (2014), 
„Bóżnica w Mosinie - jej 
funkcje dawniej i dziś” 
(2015), „Listy wojenne ge-
nerała Abrahama”(2015). 
Kwartalnik „Kronika 
Wielkopolski” dostęp-
na jest w Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej  
i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu, a także  
w wypożyczalni Mosiń-
skiej Biblioteki Publicznej. 
   
                         Redakcja

Rzeczpospolita Mosińska w Kronice
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KącIK hISTORyczNy

27 grudnia minionego roku, w 101. rocznicę zwycięskiego 
zrywu Wielkopolan, oddaliśmy w Mosinie hołd Powstańcom 
Wielkopolskim.  Na mogiłach uczestników zwycięskiego powsta-
nia z Ziemi Mosińskiej, na cmentarzach w Mosinie, Rogalinku 
i Żabnie zapłonęły znicze…

W uroczystości patriotycznej „Znicze dla Powstańców” przy-
gotowanej przez Burmistrza Gminy Mosina i Mosiński Ośrodek 
Kultury, udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy z Burmistrzem Przemysławem Mielochem i Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Małgorzatą Kaptur,   przedstawiciele 
sołectw, osiedli, gminnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, 
Poczty Sztandarowe, a także mieszkańcy, wśród nich rodzi-
ny Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Mosińskiej. Gośćmi 
uroczystości byli: Poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, 
Zastępca Dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami 
Powietrznymi w Babkach ppłk Krzysztof Jakrzewski,  Dyrek-
tor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński, 
Radny Powiatu w Poznaniu Jacek Szeszuła.

Podczas uroczystości delegacje złożyły symboliczne znicze  
i wiązanki kwiatów w najważniejszych miejscach pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego: pod kamieniem pamięci poległego 
powstańca z Mosiny Piotra Mocka i Po-
mnikiem Pamięci na mosińskim rynku, 
na którym jedna z tablic poświęcona 
została uczestnikom zwycięskiego zry-
wu Wielkopolan. Delegacje, w skład 
których weszli zastępcy burmistrza 
Adam Ejchorst i Tomasz Łukowiak, 
radni Jolanta Szymczak i Marcin 
Ługawiak oraz harcerze Hufca ZHP 
Mosina, poprowadzili rekonstruktorzy  
w powstańczych mundurach. Pod ka-
mieniem pamięci Piotra Mocka wiązan-
kę kwiatów złożył także przedstawiciel 
Komendy Policji w Mosinie.

Na placu przy cmentarzu parafialnym 
w Mosinie, na którym pochowanych 
jest ponad 100 powstańców związa-
nych z Ziemią Mosińską, uroczyście 
wciągnięto na maszt flagę Powstania 
Wielkopolskiego. Na mogiłach uczestni-
ków zwycięskiego powstania, w Mosinie, Rogalinku i Żabnie, 
zapalono znicze od mieszkańców Gminy Mosina, przekazane 
przez mosińską „Zniczodzielnię”. Znicze dla powstańców za-
palił także mosiński FC Lecha Poznań oraz uczniowie Zespołu 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Podczas uroczystości 
Harcerze Hufca ZHP Mosina złożyli płonące znicze w trzy 
symboliczne miejsca na mosińskim cmentarzu: na grobie po-
wstańca Piotra Mocka, zbiorowej mogiła Rozstrzelanych przez 
Niemców  obywateli Mosiny i okolic, wśród których byli po-
wstańcy wielkopolscy, a także pod tablicą pamięci powstańców 
i uczestników walk w latach 1918-1921. Harcerzy poprowadzili 
Włodzimierz Gabrielski oraz Jacek Szeszuła, który pod pa-
miątkową tablicą, złożył także wiązankę kwiatów w imieniu 

Starosty Poznańskiego. Znicz w tym miejscu pamięci zapalił 
również Poseł Franciszek Sterczewski. 

Uczestnicy uroczystości obejrzeli film ze wspomnieniem ubie-
głorocznych obchodów stulecia zwycięskiego zrywu Wielko-
polan z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wysłuchali 
też przemówienia Burmistrza Przemysława Mielocha, który 
przywołał pamięć czynu Powstańców Wielkopolskich, w kon-
tekście znaczenia prawdy historycznej dla polskiej racji stanu. 
Po odśpiewaniu Roty – najpowszechniej pieśni z okresu po-
wstania wielkopolskiego, zgromadzeni udali się do kościoła 
pw. św. Mikołaja w Mosinie, na mszę św. w intencji poległych 
i zmarłych powstańców. Wspólnemu przemarszowi towarzy-
szyło wspomnienie starszego strzelca Piotra Mocka, który 101 
lat temu, gdy w pierwszy dzień 1919 r. do tego kościoła szła 
procesja mieszkańców z patriotyczną pieśnią na ustach, szedł 
na jej czele, ze sztandarem w ręku – chciał walczyć o Polskę. 
Zgłosił jako ochotnik do powstania i 11 stycznia 1919 r. zginął 
w walkach o Szubin. Po mszy św. odprawionej przez ks. probosz-
cza Adama Prozorowskiego, Mosiński Chór Kościelny pw. św. 

Cecylii wykonał krótki koncert pieśni 
patriotycznej, składając go w hołdzie 
Powstańcom Wielkopolskim.

Uroczystość uświetnił oddział w histo-
rycznych, powstańczych mundurach, 
dowodzony przez mistrza olimpijskiego 
Szymona Ziółkowskiego, który w bar-
wach biało-czerwonych, z białym orłem 
na piersi walczył na arenach sportowych 
i znalazł się w gronie najlepszych pol-
skich  sportowców minionego stulecia. 

Oddział tworzyli potomkowie powstań-
ców wielkopolskich Arkadego Fiedlera  
i Walentego Skrzypczaka: Marek Fiedler, 
Feliks Fiedler, Marek Plumiński. W na-
strój z dnia wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego 1918 – 1919, wprowadzili 
rekonstruktorzy w strojach cywilnych  
z epoki pod kierunkiem Kamili Plu-
mińskiej-Błoszyk: uczestniczki Projektu 

„Chce się żyć” Katarzyna Gabryel, Joanna Archaniołowicz,  Mar-
ta Ziółkowska, Maja Ziółkowska, mieszkanki Mosiny Barbara 
Antkowiak, Karolina Antkowiak-Naskręt, Dorota Krakowska, 
Barbara Krakowska, Grażyna Wereszczyńska, Kamila Plumińska
-Błoszyk, Monika Błoszyk, a także uczniowie z Zespołu Szkół  
w Krośnie z nauczycielem historii Piotrem Grzesiewskim. Wartę 
podczas uroczystości pełnili harcerze z Hufca ZHP Mosina pod 
kierunkiem Pauliny Ludwiczak, zapewniając elementy oprawy. 

Pomoc organizacyjną zapewniła Straż Miejska w Mosinie.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się 

w uczczenie pamięci Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Mo-
sińskiej, w 101. rocznicę zwycięskiego zrywu Wielkopolan.
Joanna Nowaczyk Fot. Agata Lubowicka, Paulina Ludwiczak

Znicze dla Powstańców
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WYSTAWA

WYSTAWA KS 1920

SPOTKANIE

DŻEM W STOŁÓWCE

PRASÓWKA

28 marca w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Mosinie zagra akustyczny kon-
cert zespół IRA. Bilety na to wydarze-
nie do nabycia w Mosińskim Ośrodku 
Kultury ul. Dworcowa 4 od pn.-pt.  
w godz.:08.00-15.30 oraz przez internet 
za pośrednictwem portalu bilety24.pl.

Bilety w zależności od sektora od 55 - 
70zł. Więcej na kultura.gmina.pl.

Do 29 lutego trwa w Gale-
ria Sztuki w Mosinie wy-
stawy „100-lecie Klubu 
Sportowego 1920 Mosina”.
Ul. Niezłomnych 1, 62-050 
Mosina, 61 819 15 91, ga-
leriamosina.pl.

WYSTAWA

Jak co roku, podczas uroczystego spotkania 10 grudnia 2019 r., 41  parom obchodzącym w minionym roku Złote Gody, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medale z rąk Burmistrza odebrali: Wanda i Stefan Balcerkowie, Teresa i Andrzej Borkowscy, Teresa i Bolesław Cieślakowie, Sabina  
i Franciszek Częścikowie, Bronisława i Andrzej Dawidziukowie, Barbara i Stanisław Dobrowolscy, Maria i Stanisław Dominiakowie, 
Halina i Stefan Frankowscy, Joanna i Bolesław Gawrońscy, Zofia i Andrzej Gołąb, Elżbieta i Mieczysław Jackowiakowie, Wanda i Ro-
man Janeccy, Gabriela i Józef Kasprzakowie, Zofia i Ryszard Kaźmierczakowie, Ewa i Zdzisław Kaźmierczakowie, Irena i Piotr Kmie-
ciakowie, Krystyna i Lechosław Konieczni, Krystyna i Tadeusz Kornatowscy, Iwona i Władysław Kropaczowie, Bogumiła i Stanisław Kru-
piakowie, Weronika i Stanisław Łojewscy, Maria i Jan Maćkowiakowie, Anna i Antoni Nadolni, Irena i Kazimierz Nowakowie, Aleksandra  
i Ryszard Nowiccy, Aniela i Ireneusz Piotrowscy, Maria i Franciszek Rosół, Emilia i Władysław Skrzypczakowie, Lucyna i Stefan Smok, Maria  
i Tadeusz Stanek, Maria i Jacek Szeszuła, Lucyna i Jacek Tomczakowie, Janina i Jan Tomczakowie, Maria i Jerzy Tomczakowie, Kazimiera i Kazimierz 
Tomelka, Krystyna i Franciszek Trochimiakowie, Teresa i Bronisław Vogt, Jolanta i Bronisław Wieczorkowie, Łucja i Zbigniew Witt, Irena i Zenon 
Zastrożni, Halina i Mieczysław Zwierzchowscy. Parom Małżeńskim, które obchodziły Złote Gody - gratulujemy i życzymy dalszych   
szczęśliwych wspólnych lat życia.  Redakcja

Złote Gody 2019

Mosiński Ośrodek Kultury – koncerty w roku 
2020 .Wystąpią między innymi: - 14 marca – 
Requiem W.A. Mozarta – koncert w kościele 
p. w. św. Mikołaja w Mosinie, - 28 marca – 
Koncert Akustyczny IRA, - 23 maja – Koncert 
zespołu Varius Manx & Kasia Stankiewicz, 
- 24 maja – Koncert zespołu Piękni i Młodzi 
- 15 sierpnia – Koncert zespołu Kombi.

SZTUKOdzielnia – integracja społeczności 
lokalne wokół sztuki szerokorozumianej, któ-
ra będzie realizowana w Mosnie w okresie od 
marca do grudnia 2020 r.  W programie m. 
in.: Zagadki w Teatrze, Książkodzielnia, Plat-
forma Promocji Sztuki, Międzypokoleniowy 
Festiwal Teatrów Amatorskich, Artystyczny 
Pomost Międzypokoleniowy, Tradycje Dni 
Artystyczne z Gitarą. 

Galeria Sztuki w Mosinie 
zaprasza na wystawę prof. 
Grzegorza Nowickiego 
(grafika). Czas trwania 
wystawy od 9 lutego –do 
3 marca. Ul. Niezłomnych 
1, 62-050 Mosina, 61 819 
15 91, galeriamosina.pl.

17/18 luty2020 r., godz. 
9:00 oraz 11:00 – Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej, 
Sala Reprezentacyjna MOK. 
Zaprasza Mosiński Ośrodek 
Kultury, więcej na https://
nhef.pl/.

Czytelniku, przypomina-
my, że „prasówka”, to rów-
nież nasza działka. 😎Gazeta
wyborcza, Głos wielkopol-
ski, Victor, Polityka, Tygo-
dnik powszechny, Książk, 
Kosmos dla dziewczynek, 
English matters, Mój pięk-
ny ogród, Zwierciadło, 
Wiedza i życie, Przyroda 
polska. bibliotekamosina.pl

NOWE HORYZONTY

Niezależnie od tego czy 
dopiero zaczynacie przy-
godę z komiksem, czy już 
jesteście fanami graficznych 
opowieści, zapraszamy do 
biblioteki po najnowsze pe-
rełki stanowiące podstawę 
tworzonego właśnie DZIA-
ŁU KOMIKSÓW. Zapytaj 
bibliotekarza! biblioteka-
mosina.pl

KOMIKS W BIBLIOTECE

 Zapraszamy was do sto-
łówki Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mosinie na kolejny 
Dżem w Stołówce, spotka-
nie pełne pięknej muzyki! 
16:00 zapraszamy najmłod-
szych grajków na rozmaite 
gry i zabawy rytmiczne, na  
17:00 wspólne muzykowa-
nie dla starszych uczestni-
ków. fb @DrzemwStolowce.

W
YDARZY SIĘ    >>

XIV Targi Edukacji i Pracy odbędą się 
w Mosinie w dniu 26 lutego 2020r. w 
godzinach od 10.00-13.00 w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. 

Oferty pracy, doradztwo w zakresie 
zakładania firmy,  Powiatowy Urząd 
Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, dorad-
cy zawodowi, prezentacje i stoiska szkół.

Na odwiedzających czekają również 
konkursy z nagrodami. 

Więcej na gci.mosina.pl.
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Złote Gody 2019



Gmina Mosina stoi przed uchwaleniem stawek opłat za 
odpady. Proponujemy 26 zł za osobę stawki podstawo-
wej. Wpływy z opłat muszą pokrywać koszty funkcjono-
wania systemu. Gmina nie może dopłacać. Co wchodzi  
w skład kalkulacji?

Odbiór odpadów
Gmina powierzyła odbiór odpadów własnej spół-
ce – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z .o.o. 
Udało się nam wynegocjować stawki niższe w sąsied-
nich gminach. Unikamy sytuacji, w której odbiorca ma 
nadmierne zyski kosztem mieszkańców. Liczba firm 
odbierających odpady zmniejsza się, przez co ceny  
w pozostałych gminach (np. należących do Selektu) są 
średnio wyższe niż w Mosinie.

Zagospodarowanie odpadów 
zmieszanych
Gmina Mosina razem z Gminami Tarnowo Podgórne, 
Luboń i Rokietnica wystąpiła we wspólnym przetargu 
na zagospodarowanie odpadów. Zgłosiła się jedna fir-
ma – Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp.  
z o.o. z ceną 483 zł brutto za tonę odpadów, co według 
nieoficjalnych informacji jest kwotą niższą od propono-
wanej w Związku Międzygminnym Selekt.
Na cenę wpływa przede wszystkim tzw. opłata marszał-
kowska, czyli opłata za korzystanie ze środowiska. Od 
początku 2020 roku wynosi ona 270 zł za tonę odpadów, 
które trafią na składowisko, a wzrosła ze stawki 170 zł. Na 
to gmina nie ma wpływu. Gmina wystąpiła do Marszał-
ka Województwa Wielkopolskiego o utworzenie nowego 
miejsca zagospodarowania odpadów. Im więcej takich 
miejsc, tym cena zagospodarowania powinna być niższa. 
Czekamy na odpowiedź.

Dopłacamy do segregacji!
Sejm uchwalił nową ustawę o odpadach. Tłumaczono 
wówczas, że koszty systemu gospodarki odpadami będą 
częściowo pokryte ze sprzedaży tzw. surowców wtór-
nych, choćby plastiku czy papieru. Nic takiego jednak nie 
ma miejsca. Nie ma odpowiedniego zapotrzebowania na 
odpady segregowane i zamiast zarabiać, musimy dopła-
cać, aby ktoś zechciał odebrać na surowce wtórne. 
Jednocześnie rynek wykorzystuje sytuację, w której gmi-
ny w roku 2020 muszą osiągnąć 50 proc. odzysku od-
padów komunalnych. Wynika to z przepisów unijnych. 
Gmina zapłaci karę, jeżeli nie spełni tego warunku. Musi-
my segregować i oddawać jak najwięcej odpadów segre-
gowanych.

Przychody z opłat
Zrobiliśmy wszystko co mogliśmy, aby koszty funkcjo-
nowania były jak najmniejsze. Nowy system wszystko 
stawia na głowie. Nie pomaga fakt, że część mieszkań-
ców świadomie deklaruje mniejszą liczbę domowników 
sprawiając, że finalnie wszyscy płacimy więcej. Jedy-
ne co możemy robić, to dalej uszczelniać pobór opłat. 
Wyodrębniony został referat, który tym usilniej będzie 
przeprowadzał kontrole. Cały czas przeprowadzana jest 
weryfikacja deklaracji „śmieciowych” na podstawie da-
nych z ewidencji ludności. Monitorowane są urodzenia 
i zgony. Dodatkowo dłużnicy podatku od nieruchomości 
są kontrolowani pod kątem uiszczania opłaty za śmieci.  
W przypadku wątpliwości bądź stwierdzonych niepra-
widłowości do mieszkańca wysyłana jest 
Straż Miejska. Aktualnie trwa ustalanie 
wymiaru podatku, a wraz z nim spraw-
dzane jest, czy podatnik złożył deklara-
cję.

Nieuchronna podwyżka opłat za odpady

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina



L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

Chodkiewicza, Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, 
Kościelna, Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 Października, 
Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

9,23 6,20 5,19 2,16,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,26 10,23

2 Dębowa, Długa, Dworcowa, Farbiarska, Jesionowa, Kasprowicza, 
Kasztanowa, Kolejowa, Nowa, Targowa, Torowa, Wawrzyniaka 10,24 7,21 6,20 3,17,30 14,28 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

3

Niepodległości ,Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz, Domagalika, Fiedlera, 
Fredry,Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna, Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej, 
Kusocińskiego, Komara, Konopnickiej, Kownackiej, Krańcowa, Krotowskiego, 
Krótka, Łasaka, Malinowskiego, Marusarza, Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Powst. 
Wielkopolskich, Pożegowska, Skrzynecka, Spacerowa, Stamma, Ślusarskiego, 
Szklarskiego, Wagnera, Wiejska, Zapolskiej

8,22 5,19 4,18 1,15,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

4 Czarnieckiego, Dembowskiego, Marcinkowskiego, Piaskowa, 
Sowińskiego, Topolowa, Wiosny Ludów 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

5

Asnyka, Batorego, Chełmońskiego, Chrobrego, Fałata, Gierymskiego, 
Grottgera, Głogowa, Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, 
Kobro, Kossaka, Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Łazienna, Łokietka, 
Mieszka I, Malczewskiego, Odnowiciela, Rzeczna, Siemiradzkiego,  
Strzemińskiego, Strzelecka, Stryjeńskiej, Śmiałego, Wyczółkowskiego, 
Wyspiańskiego

14,28 11,25 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

6
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, 
Jabłkowa, Jagodowa, Kokosowa, Łąkowa ,Morelowa, Obrzańska, 
Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Śliwkowa, Wiatrowa, Wiśniowa

15,29 12,26 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

7
Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Lema, Mostowa, 
Podgórna, Ptasia, Śremska, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, 
Wybickiego 

3,17,31 14,28 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

8
Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Cybisa, Grabowa, Jaworowa, Jarzynowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Krasickiego, Leszczyńska, Niemcewicza, Ogrodowa, 
Olchowa, Skryta, Strzałowa, Wierzbowa

7,21 4,18 3,17,31 14,27 11,25 8,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

9
Boya-Żeleńskiego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gombrowicza, 
Iwaszkiewicza, Leśmiana, Nałkowskiej, Sowiniecka, Schulza Bruno, 
Norwida, Porazińskiej, Staffa, Tuwima, Żeromskiego

2,16,30 11,25 10,24 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

10
Czarnokurz, Chopina ,Leśna, Mocka ,Modrzewiowa, Nizinna, Osiedlowa, 
Szyszkowa, Świerkowa  ,Rzeczyposp.Mosińskiej, Szosa Poznańska, 
Wysoka ,Zieleniec

15,29 12,26 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

11
Cedrowa, Czajkowskiego, Gajowa, Kopernika, Mokra, Moniuszki, 
Matejki, Nowowiejskiego, Obsta, Platanowa, Paderewskiego, Różańskiego, 
Studzienna, Wieniawskiego, Wodna

15,29 12,26 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Harmonogram wywozu ODPADÓW KOMUNALNYCH za okres I-XII 2020r.z posesji zamieszkałych jednorodzinnych MIASTA MOSINA

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00

L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Czapury 8,22 5,19 4,18 1,15,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

2 Rogalin/Rogalinek 9,23 6,20 5,19 2,16,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16 1,14,28 12,26 10,23

3

Dymaczewo Nowe / Dymaczewo Stare 
/ Borkowice / Bolesławiec / Drużyna / 
Jeziory

10,24 7,21 6,20 3,17,30 14,28 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

4 Pecna / Konstantynowo 14,28 11,25 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

5

Wiórek / Baranówko / Sowinki / 
Sowiniec / Żabinko / Nowinki / 
Krajkowo / Baranowo / Bogulin

13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

6 Krosno / Krosinko / Ludwikowo 15,20 3,17 2,16,30 16,28 15,29 13,25 9,23 6,20 3,17 3,15,29 14,25 9,23

7 Daszewice 2,16,30 13,27 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

8 Radzewice / Mieczewo 3,17,31 14,28 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

9

Babki / Czapury (ul. Promowa, 
Młyńska, Gromadzka, Nad Potokiem) 
Sasinowo / Świątniki / Kubalin / 
Głuszyna Leśna / Krosno (ul. 
Nadleśna, Krosińska, Spokojna, 
Słoneczna, Sosnowa)

7,21 4,18 3,17,31 14,27 11,25 8,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Harmonogram wywozu ODPADÓW KOMUNALNYCH za okres I-XII 2020r.z posesji zamieszkałych jednorodzinnych GMINY MOSINA

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00



L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
Mosina, Krosno, Madera: Czwartaków, Jasna, Klonowa, 
Krosińska, Kwiatowa, Lema, Leśna, Nadleśna, Podgórna, 
Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska, Wrzosowa, 
Wybickiego

16 17 18 15 14 12 9 6 3 1,29 26 23

2

Niepodległości, Budzyńska, Brandysa, Centkiewicz A.Cz. 
Domagalika, Fiedlera, Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna, 
Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej, Kownackiej, Kusocińskiego, 
Komara, Konopnickiej, Krańcowa, Krótka, Łasaka, Malinowskiego, 
Marusarza, Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Pows. Wielkopolskich, 
Pożegowska, Skrzynecka, Spacerowa, Ślusarskiego, Stamma, 
Szklarskiego, Wagnera, Wiejska, Zapolskiej

17 6 5 2,30 28 25 23 20 17 15 12 10

3

Asnyka, Batorego, Bukowa, Cybisa, Chrobrego, Chełmońskiego, 
Fałata, Gierymskiego, Głogowa, Grottgera, Jagielończyka, Jodłowa, 
Jarzynowa, Kazimierza Wielkiego, Kobro, Kossaka, K.Jadwigi, 
Krzywoustego, Kalinowa, Krasickiego, Łokietka, Mieszka I, 
Malczewskiego, Niemcewicza, Olchowa, Odnowiciela, 
Siemiradzkiego, Strzelecka, Strzemińskiego, Skryta, Strzałowa, 
Śmiałego, Stryjeńskiej, Wierzbowa, Wyczółkowskiego, 
Wyspiańskiego

18 7 6 3 4 1,29 27 24 21 19 16 11

4
Farbiarska, Nowa, Dworcowa, Kolejowa, Wawrzyniaka, Rzeczna, 
Kanałowa, Łazienna, Mostowa, Leszczyńska, Ogrodowa, Jaworowa, 
Akacjowa, Kasprowicza, Cisowa, Długa, Kasztanowa, Jesionowa, 
Dębowa, Torowa, Grabowa 

20 10 9 6 5 2,30 28 25 22 20 17 14

5

Brzechwy, Boya Żeleńskiego, Czarnieckiego, Dąbrowskiej, 
Dembowskiego, Gałczyńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, 
Leśmiana, Marcinkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Porazińskiej, 
Staffa, Śliwkowa, Schulza Bruno, Sowiniecka, Tuwima, Topolowa, 
Żeromskiego

21 11 10 7 6 3 1,29 26 23 21 18 15

6
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, 
Jabłkowa, Jagodowa, Kokosowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, 
Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, 
Targowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa

22 12 11 8 7 4 2,30 27 24 22 19 16

7
Chodkiewicza, Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, 
Kościelna, Krotowskiego, Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 
Października, Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, Reja, Reymonta, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

23 13 12 9 8 5 3,31 28 25 23 20 17

8

Wodna, Chopina, Kopernika, Leśna, Modrzewiowa, Moniuszki, 
Nizinna, Nowowiejskiego, Wysoka, Paderewskiego, Świerkowa, 
Studzienna, Wieniawskiego, Mokra, Mocka, Czajkowskiego, 
Czarnokurz, Zieleniec, Rzeczyposp. Mosińskiej, Obsta, Szyszkowa, 
Szosa Poznańska, Platanowa, Matejki, Osiedlowa, Gajowa, 
Cedrowa, Różańskiego

24 14 13 10 11 8 6 3,31 28 26 23 18

Worki powinny być pełne i zawiązane, butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wrzuceniem do worka.

Harmonogram wywozu ODPADÓW SEGREGOWANYCH za okres I-XII 2020r.z posesji zamieszkałych jednorodzinnych MIASTA MOSINA

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie prosi szanownych mieszkańców o ustawienie worków lub opisanych pojemników z wysegregowanymi surowcami przed posesje w 
dniach określonych w podanym wyżej harmonogramie do godz. 6:00

L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Daszewice 25 20 19 17 15 15 13 10 7 5,30 27 24
2 Czapury - Osiedle Family House 27 21 20 20 18 16 14 11 8 6 2,30 28
3 Czapury, Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna 28 24 23 21 19 17 15 12 9 7 3 1,29
4 Wiórek, Sasinowo, Rogalin 29 25 24 22 20 18 16 13 10 8 4 2,30
5 Rogalinek 30 27 26 23 21 19 17 14 11 9 5 3
6 Radzewice, Mieczewo, Świątniki 31 28 27 24 22 22 20 17 14 12 6 4
7 Krosno (lewa strona torów), Krosinko, Ludwikowo 22 18 17 15 13 10 8 5 2,30 28 25 24
8 Pecna, Nowinki, Konstantynowo 13 4 3,31 28 26 23 21 18 15 13 9 7

9 Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Jeziory, 
Borkowice, Bolesławiec 14 5 4 1,29 27 24 22 19 16 14 10 8

10 Żabinko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Baranowo, 
Baranówko, Drużyna 15 12 16 14 12 9 7 4 1,29 27 24 21

11

Mosina, Krosno, Madera: Czwartaków, Jasna, 
Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Lema, Leśna, 
Nadleśna, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, 
Sosnowa, Szpakowa, Śremska, Wrzosowa, 
Wybickiego

16 17 18 15 14 12 9 6 3 1,29 26 23

Worki powinny być pełne i zawiązane, butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wrzuceniem do worka.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie prosi szanownych mieszkańców o ustawienie worków lub opisanych pojemników z wysegregowanymi 
surowcami przed posesje w dniach określonych w podanym wyżej harmonogramie do godz. 6:00

Harmonogram wywozu ODPADÓW SEGREGOWANYCH za okres I-XII 2020r.z posesji zamieszkałych jednorodzinnych GMINY MOSINA

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.



L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
Chodkiewicza ,Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, Kościelna, 
Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 Października, Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, 
Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

17 7 6 7,22 7,21 5,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,24 8

2 Dębowa, Długa,  Dworcowa, Farbiarska, Jesionowa, Kasprowicza, Kasztanowa, 
Kolejowa, Nowa, Targowa, Torowa, Wawrzyniaka 20 10 9 8,23 8,22 8,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,25 9

3

Niepodległości ,Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz A.Cz ,Domagalika, Fiedlera 
,Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna ,Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej 
,Kusocińskiego, Komara ,Konopnickiej ,Kownackiej ,Krańcowa ,Krotowskiego, 
Krótka  ,Łasaka ,Malinowskiego, Marusarza ,Makuszyńskiego ,Orzeszkowej, Pows. 
Wielkopolskich ,Pożegowska, Skrzynecka ,Spacerowa,  Stamma, Ślusarskiego 
,Szklarskiego ,Wagnera ,Wiejska ,Zapolskiej

21 11 10 9,24 11,25 9,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,26 10

4 Czarnieckiego, Dembowskiego, Marcinkowskiego, Piaskowa, Sowińskiego, 
Topolowa, Wiosny Ludów 22 12 11 10,27 12,26 10,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 13,27 11

5

Asnyka, Batorego, Chełmońskiego, Chrobrego, Fałata, Gierymskiego, Grottgera, 
Głogowa, Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kobro, Kossaka, 
Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Łazienna, Łokietka, Mieszka I, Malczewskiego, 
Odnowiciela, Rzeczna, Siemiradzkiego, Strzemińskiego, Strzelecka, Stryjeńskiej, 
Śmiałego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

23 13 12 14,28 13,27 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 16,30 14

6
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, 
Jagodowa, Łąkowa ,Morelowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, 
Śliwkowa, Wiatrowa, Wiśniowa, Kokosowa

24 14 13 15,29 14,28 15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,17 1

7 Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Lema, Mostowa, Podgórna, 
Ptasia, Śremska, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego 13 3 2 1,16,30 15,29 16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,18 2

8
Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Cybisa, Grabowa, Jaworowa, Jarzynowa, Jodłowa, 
Kalinowa, Krasickiego, Leszczyńska, Niemcewicza, Ogrodowa, Olchowa, Skryta, 
Strzałowa, Wierzbowa

14 4 3 2,17 4,18 2,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,19 3

9
Boya-Żeleńskiego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gombrowicza, 
Iwaszkiewicza, Leśmiana, Nałkowskiej, Sowiniecka, Schulza Bruno, Norwida, 
Porazińskiej, Staffa, Tuwima, Żeromskiego

15 5 4 3,20 5,19 3,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,20 4

10

Czarnokurz, Chopina ,Leśna, Mocka ,Modrzewiowa, Nizinna, Osiedlowa, 
Szyszkowa, Świerkowa  ,Rzeczyposp.Mosińskiej, Szosa Poznańska, Wysoka 
,Zieleniec, Cedrowa, Czajkowskiego, Gajowa, Kopernika, Mokra, Moniuszki, 
Matejki, Nowowiejskiego, Obsta, Platanowa, Paderewskiego, Różańskiego, 
Studzienna, Wieniawskiego, Wodna

16 6 5 6,21 6,20 4,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,23 7

1

W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów  tylko w opisanych pojemnikach przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00

BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane 
bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady 
kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak w 
sąsiednich gminach

Harmonogram wywozu ODPADÓW BIO za okres I-XII 2020r.z posesji mieszkalnych jednorodzinnych Miasta Mosina

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420; email: wywozy@pukmosina.pl

Termin odbioru odpadów biodegradowalnych w tym choinek Bożonarodzeniowych

L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Czapury 17 7 6 7,22 7,21 5,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,24 8
2 Rogalin/Rogalinek 20 10 9 8,23 8,22 8,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,25 9

3 Dymaczewo Nowe / Dymaczewo Stare / Borkowice 
/ Bolesławiec / Drużyna / Jeziory 21 11 10 9,24 11,25 9,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,26 10

4 Pecna / Konstantynowo 22 12 11 10,27 12,26 10,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 13,27 11

5
Wiórek / Baranówko / Sowinki / Sowiniec / 
Żabinko / Nowinki / Krajkowo / Baranowo / 
Bogulin

23 13 12 14,28 13,27 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 16,30 14

6 Krosno / Krosinko / Ludwikowo 24 14 13 15,29 14,28 15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,17 1

7

Daszewice (ul. Cicha, Dolna, Jesienna, Jodłowa, 
Nad Babinką, Piaskowa, Piotrowska, Sosnowa, 
Spokojna, Szkolna, Wiosenna, Wodna, Zakątek, 
Żwirowa)

13 3 2 1,16,30 15,29 16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,18 2

8

Daszewice (ul. Górna, Gajowa, Jarzębinowa, 
Klonowa, Kasztanowa, Leśna, Lipowa, Pogodna, 
Polna, Poznańska, Przy Lesie, Radosna, 
Rogalińska, Słoneczna, Szyszkowa, Wierzbowa, 
Wąwóz)

14 4 3 2,17 4,18 2,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,19 3

9 Radzewice / Mieczewo 15 5 4 3,20 5,19 3,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,20 4

10

Babki / Czapury (ul. Promowa, Młyńska, 
Gromadzka, Nad Potokiem) Sasinowo / Świątniki / 
Kubalin / Głuszyna Leśna / Krosno (ul. Nadleśna, 
Krosińska, Spokojna, Słoneczna, Sosnowa)

16 6 5 6,21 6,20 4,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,23 7

1 Termin odbioru odpadów biodegradowalnych w tym choinek Bożonarodzeniowych
Prosimy o wystawienie odpadów  tylko w opisanych pojemnikach przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne z 
wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak w sąsiednich gminach

BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane bezpośrednio do 
kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.

Harmonogram wywozu ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH za okres I-XII 2020r.z posesji zamieszkałych jednorodzinnych GMINY MOSINA

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420; email: wywozy@pukmosina.pl



L.P. Rejon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1
Chodkiewicza ,Garbarska, Kilińskiego, Kołłątaja, Kościuszki, Kościelna, 
Mickiewicza, Niezłomnych, Pl.20 Października, Poniatowskiego, Poznańska, Prusa, 
Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Tylna, Wąska

17 7 6 7,22 7,21 5,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,24 8

2 Dębowa, Długa,  Dworcowa, Farbiarska, Jesionowa, Kasprowicza, Kasztanowa, 
Kolejowa, Nowa, Targowa, Torowa, Wawrzyniaka 20 10 9 8,23 8,22 8,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,25 9

3

Niepodległości ,Brandysa, Budzyńska ,Centkiewicz A.Cz ,Domagalika, Fiedlera 
,Fredry, Górskiego, Iłłakowiczówny, Jeziorna ,Jurgielewiczowej, Kuncewiczowej 
,Kusocińskiego, Komara ,Konopnickiej ,Kownackiej ,Krańcowa ,Krotowskiego, 
Krótka  ,Łasaka ,Malinowskiego, Marusarza ,Makuszyńskiego ,Orzeszkowej, Pows. 
Wielkopolskich ,Pożegowska, Skrzynecka ,Spacerowa,  Stamma, Ślusarskiego 
,Szklarskiego ,Wagnera ,Wiejska ,Zapolskiej

21 11 10 9,24 11,25 9,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12,26 10

4 Czarnieckiego, Dembowskiego, Marcinkowskiego, Piaskowa, Sowińskiego, 
Topolowa, Wiosny Ludów 22 12 11 10,27 12,26 10,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 13,27 11

5

Asnyka, Batorego, Chełmońskiego, Chrobrego, Fałata, Gierymskiego, Grottgera, 
Głogowa, Jagielończyka, Kanałowa, Kazimierza Wielkiego, Kobro, Kossaka, 
Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Łazienna, Łokietka, Mieszka I, Malczewskiego, 
Odnowiciela, Rzeczna, Siemiradzkiego, Strzemińskiego, Strzelecka, Stryjeńskiej, 
Śmiałego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

23 13 12 14,28 13,27 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 16,30 14

6
Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, 
Jagodowa, Łąkowa ,Morelowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, 
Śliwkowa, Wiatrowa, Wiśniowa, Kokosowa

24 14 13 15,29 14,28 15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,17 1

7 Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Lema, Mostowa, Podgórna, 
Ptasia, Śremska, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego 13 3 2 1,16,30 15,29 16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,18 2

8
Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Cybisa, Grabowa, Jaworowa, Jarzynowa, Jodłowa, 
Kalinowa, Krasickiego, Leszczyńska, Niemcewicza, Ogrodowa, Olchowa, Skryta, 
Strzałowa, Wierzbowa

14 4 3 2,17 4,18 2,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,19 3

9
Boya-Żeleńskiego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Gombrowicza, 
Iwaszkiewicza, Leśmiana, Nałkowskiej, Sowiniecka, Schulza Bruno, Norwida, 
Porazińskiej, Staffa, Tuwima, Żeromskiego

15 5 4 3,20 5,19 3,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,20 4

10

Czarnokurz, Chopina ,Leśna, Mocka ,Modrzewiowa, Nizinna, Osiedlowa, 
Szyszkowa, Świerkowa  ,Rzeczyposp.Mosińskiej, Szosa Poznańska, Wysoka 
,Zieleniec, Cedrowa, Czajkowskiego, Gajowa, Kopernika, Mokra, Moniuszki, 
Matejki, Nowowiejskiego, Obsta, Platanowa, Paderewskiego, Różańskiego, 
Studzienna, Wieniawskiego, Wodna

16 6 5 6,21 6,20 4,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,23 7

1

W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów  tylko w opisanych pojemnikach przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00

BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane 
bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady 
kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak w 
sąsiednich gminach

Harmonogram wywozu ODPADÓW BIO za okres I-XII 2020r.z posesji mieszkalnych jednorodzinnych Miasta Mosina

Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420; email: wywozy@pukmosina.pl

Termin odbioru odpadów biodegradowalnych w tym choinek Bożonarodzeniowych

Harmonogram wywozu odpadów KOMUNALNYCH z posesji niezamieszkałych Miasta Mosina w 2020 r.

                                                                                                                                               miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 2 razy w miesiącu

1
prawa strona torów: (w kierunku Poznania ) Czereśniowa, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Gruszkowa, 
Lema, Piaskowa, Sowiniecka, Szpakowa, Śremska, Targowa, Topolowa, Wiosny Ludów, Wybickiego plus 
Nowe Krosno 

7,20 3,17 2,16 6,20 4,18 1,15 6,20 3,17 7,21 5,19 2,16 7,21

2

lewa strona torów:(w kierunku Poznania) Czarnokurz, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Śmiałego,Brzozowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Cybisa, Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, 
Kasprowicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna,Kownackiej, Krańcowa, Krasickiego, Krotowskiego, 
Leszczyńska, Leśna, Mocka, Niezłomnych, Olchowa, Pl. 20 Października, Powstańców Wlkp., Poznańska, 
Pożegowska, Reja, Reymonta, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Słowackiego,  Strzelecka, Szkolna, Szosa 
Poznańska, Torowa, Wawrzyniaka

8,22 5,19 4,18 1,22 6,20 3,17 1,22 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 1 raz w miesiącu

1
prawa strona torów: (w kierunku Poznania) Czereśniowa, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Gruszkowa, 
Lema, Piaskowa, Sowiniecka, Szpakowa, Śremska, Targowa, Topolowa, Wiosny Ludów, Wybickiego plus 
Nowe Krosno 

13 10 9 14 11 8 13 10 14 12 9 14

2

lewa strona torów : (w kierunku Poznania) Czarnokurz, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Śmiałego,Brzozowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Cybisa, Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, 
Kasprowicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna,Kownackiej, Krańcowa, Krasickiego, Krotowskiego, 
Leszczyńska, Leśna, Mocka, Niezłomnych, Olchowa, Pl. 20 Października, Powstańców Wlkp., Poznańska, 
Pożegowska, Reja, Reymonta, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Słowackiego,  Strzelecka, Szkolna, Szosa 
Poznańska, Torowa, Wawrzyniaka

15 12 11 8 13 10 15 12 9 14 17 9

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 4 razy w miesiącu

1
prawa strona torów:(w kierunku Poznania) Czereśniowa, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Gruszkowa, 
Lema, Piaskowa, Sowiniecka, Szpakowa, Śremska, Targowa, Topolowa, Wiosny Ludów, Wybickiego plus 
Nowe Krosno 

7,13,       
20,27

3,10,  
17,24

2,9,   
16,23

6,14   
20,27

4,11   
18,25

1,8,   
15,22

6,13,    
20,27

3,10   
17,24

7,14,  
21,28

5,12,  
19,26

2,9,   
16,23

7,14,  
21,28

2

lewa strona torów: (w kierunku Poznania) Czarnokurz, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Śmiałego,Brzozowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Cybisa, Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, 
Kasprowicza, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna,Kownackiej, Krańcowa, Krasickiego, Krotowskiego, 
Leszczyńska, Leśna, Mocka, Niezłomnych, Olchowa, Pl. 20 Października, Powstańców Wlkp., Poznańska, 
Pożegowska, Reja, Reymonta, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Słowackiego,  Strzelecka, Szkolna, Szosa 
Poznańska, Torowa, Wawrzyniaka

8,15,  
22,29

5,12,  
19,26

4,11,  
18,25

1,8,   
22,29

6,13,  
20,27

3,10,  
17,24

1,15,  
22,29

5,12,  
19,26

2,9,   
16,23

7,14,  
21,28

4,10,  
18,25

2,9,   
16,23

UWAGA:
Pojemniki oznaczone przez ZUK żółtym kółkiem należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 w terminach określonych powyżej, zgodnych z umowną krotnością odbioru odpadów.

Surowce wtórne będą odbierane: PLASTIK - pierwszy wtorek miesiąca, MAKULATURA - drugi wtorek miesiąca, SZKŁO - trzeci wtorek miesiąca, BIO - czwarty wtorek miesiąca 

Harmonogram wywozu odpadów KOMUNALNYCH z posesji niezamieszkałych Gminy Mosina i Miasta Puszczykwo w 2020 r.

                                                                miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 2 razy w miesiącu

1
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo Nowe 
,Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosno, Krosinko, Ludwikowo, 
Pecna, Konstantynowo, Żabinko

2,23 6,20 5,19 2,23 7,21 4,18 2,23 6,20 3,17 1,15 5,19 3,17

2
Babki, Czapury, Daszewice, Mieczewo, Radzewice, Rogalin, 
Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Wiórek, Baranowo, 
Baranówko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Puszczykowo

3,24 7,21 6,20 3,17 8,22 5,19 3,24 7,21 4,18 2,16 6,20 4,18

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 1 raz w miesiącu

1
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo Nowe, 
Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosno, Krosinko, Ludwikowo, 
Pecna, Konstantynowo, Żabinko

16 13 12 9 14 12 16 13 10 8 12 10

2
Babki, Czapury, Daszewice, Mieczewo, Radzewice, Rogalin, 
Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Wiórek, Baranowo, 
Baranówko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Puszczykowo

17 14 13 10 15 12 17 14 11 9 13 11

Harmonogram dla posesji z częstotlowością odbioru 4 razy w miesiącu

1
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo 
Nowe,Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosno, Krosinko, 
Ludwikowo, Pecna, Konstantynowo, Żabinko

2,16,    
23,30

6,13,    
20,27

5,12,    
19,26

2,9,      
23,30

7,14,    
21,28

4,12,    
18,25

2,16,    
23,30

6,13,    
20,27

3,10,    
17,24

1,8,      
15,22

5,12,     
19,26

3,10,    
17,31

2
Babki, Czapury, Daszewice, Mieczewo, Radzewice, Rogalin, 
Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Wiórek, Baranowo, 
Baranówko, Krajkowo, Sowiniec, Sowinki, Puszczykowo

3,17,    
24,31

7,14,    
21,28

6,13,    
20,27

3,10,    
17,24

8,15,    
22,29

5,12,    
19,26

3,17,    
24,31

7,14,    
21,28

4,11,    
18,25

2,9,      
16,23

6,13,    
20,27

4,11,    
18,24

UWAGA:
Pojemniki oznaczone przez ZUK żółtym kółkiem należy wystawić przed posesję do godz. 6:00 w terminach określonych powyżej, zgodnych z umowną krotnością odbioru odpadów.

Surowce wtórne będą odbierane: PLASTIK - pierwszy wtorek miesiąca, MAKULATURA - drugi wtorek miesiąca, SZKŁO - trzeci wtorek miesiąca, BIO - czwarty wtorek miesiąca.



1 x w tygodniu odpady komunalne i biodegradowalne
1x na cztery tygodnie odpady segregowane

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1

14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8
21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15
28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22

31 30 29 29
choinki 28 17
segregacja 2,27 24 23 14 12 9 7 7 4 1,29 27 24

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2 7 5 3 7 4 2 6 3 1 5 3
9 14 12 10 14 12 9 13 10 8 12 10

16 21 19 17 21 18 16 20 17 15 19 17
23 28 26 24 28 25 23 27 24 22 26 24
30 30 30 29 31

choinki 28 17
segregacja 2,27 24 23 14 12 9 7 7 4 1,29 27 24

BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane 
bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. 
odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie 
BIOODPADY, tak jak w sąsiednich gminach

Harmonogram wywozu odpadów ZMIESZANE, BIO, SEGREGOWANE

Mosina: Sowiniecka 46, 47A-C, 
Nowa 7, Czereśniowa 6,8,10, 
Gruszkowa 12, Topolowa 2, 
Dworcowa 5,6, Krotowskiego 
16A, Krosno: TBS, os. Morena

zmieszane, 
biodegradowalne

Mosina Pl. 20 Października 
10,12,27, Fidlera 1, 
Pożegowska 3 A-B zmieszane, 

biodegradowalneKrosno os. Miodowe, 
Słoneczne, Olszynka, Cybisa 2-
2a, Piaskowa 16-22, Sowiniec, 
Babki

wspólnoty mieszkaniowe, budynki wielorodzinne I-XII 2020r.

Aplikacja Eco Harmonogram

Informujemy o dostępnej  aplikacji mobilnej Eco Harmo-
nogram na telefon, tablet. Aplikacja pobierze harmonogram 
wywozu odpadów dla Twojego adresu zamieszkania, dzięki 
czemu nie musisz wyszukiwać swojego harmonogramu na 
stronach gminy lub firm odbierających odpady.
Eco Harmonogram automatycznie pobierze także nowe har-
monogramy, jak również na bieżąco będzie aktualizować 
wszelkie zmiany harmonogramu dla Twojego adresu za-
mieszkania. Aplikacja automatycznie powiadomi Cię o nad-
chodzącym terminie wywozu odpadów oraz podpowie jak 
prawidłowo segregować odpady.
Eco Harmonogram do pobrania dla poszczególnych wer-
sji systemów operacyjnych: Android, iOS, Windows  
w odpowiadających im sklepach: Google Play, iOS App Sto-
re, Windows Phone Store.     Red.

W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania 
odpadami na terenie gminy Mosina można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa. Informacji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 545.
Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi udziela Ewelina Waligórska z Referatu Podatków i Opłat, tel. 618109 525.






