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IT w sezonie
Sezonowy Punkt Informacji Tury-

stycznej w Muzeum Pałac w Rogali-
nie jest czynny od piątku do niedzieli  
w godz. 11:00-17:00 w byłej powozow-
ni, w ryzalicie zachodnim. Na turystów 
czeka tam kompleksowa informacja na 
temat atrakcji  Gminy Mosina oraz regio-
nu oraz materiały do pobrania - foldery, ulotki, mapy. Punkt 
Informacji Turystycznej działa także w GCI (ul. Dworcowa 3): 
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30. Zapraszamy także 
na nasz Fanpage na Facebooku - MOSINA TURYSTYCZNIE, 
gdzie znajdują się ciekawe zdjęcia i informacje dla osób od-
wiedzających naszą Gminę.  KA

15 sierpnia w całej Polsce odbywa się wiele wydarzeń z okazji Święta Wojska Polskiego, 
obchodzone na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920. Władze samorządowe 
Gminy Mosina oraz Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców na cykl imprez  
o charakterze rekreacyjnym i artystyczno-rozrywkowym.

W programie m.in.:
Koncert Muzyki Filmowej – Wysłuchamy utworów znanych z arcydzieł wielkiego ekranu 

w wykonaniu artystów prezentujących różnorodną stylistykę, na scenie usytuowanej na 
skwerze Tadeusza Kościuszki (na parkingu przy MOK) o godz. 19:30

Szeroko na Wąskiej - to znana wielu mieszkańcom plenerowa prezentacja twórców amatorów 
i profesjonalistów, pasjonatów, hobbystów i kolekcjonerów z gminy Mosina i gmin powiatu 
poznańskiego. Prezentacja odbędzie się w Ptasim Parku przy ul. Dworcowej. Wystawcy 
zaprezentują swoje prace, kolekcje, dzieła, zbiory, kompozycje od godziny 12.00 do 17.00

Po zakończonej prezentacji „Szeroko na Wąskiej” -  wystawy twórców i kolekcjonerów 
- dokonamy fotograficznej retrospektywy przenosząc się w czasy dawnego filmu. Dzięki 
połączeniu słowa, dźwięków i fotografii przeniesiemy się ze świata współczesnego w klimat 
starego kina.

O godz. 12:00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie odbędzie się Msza 
Święta w intencji Ojczyzny. 

15 sierpnia w Parku Strzelnica planowane jest także odłonięcie obelisku pamięci płk pil. 
bal. Aleksandra Wańkowicza -> s. 22.  

• 21.07, godz. 21:15 -  Kochanek królowej – Plaż Glinianki Mosina, ul. Pożegowska, 62-
050 Mosina,

• 23.08, godz. 21:00 -  Szef roku – Przystań żeglarska MKŻ Dymaczewo Nowe, ul. Pogod-
na, 62-050 Mosina,

• 25.08, godz. 21:00 - Mamy2mamy – Plac u Sołtysa, Baranówko 7, Baranówko 62-050 
Mosina. 

Zmian siedziby OPS
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie infor-

muje, iż z dniem 1 lipca br. nastąpiła zmiana adresu siedziby 
tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina

Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak numery 
telefonów i faxu nie ulegają zmianie. Prosimy o kierowanie 
wszelkiej korespondencji na wskazany powyżej adres oraz  
o zmianę adresu odbiorcy na dokumentach księgowych. 
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Blisko 5 mln zł do budżetu
Gmina Mosina otrzymała blisko 5 mln zł dofinansowania  

w ramach II naboru  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, na zakup 4 autobusów niskoemisyj-
nych! Wartość kosztów kwalifikowanych zadania to 5 850 000 
zł. Wnioskowana i otrzymana kwota to 4 972 500 zł.

Poszerzenie funkcjonowania linii autobusowych komunikacji 
gminnej na terenie gminy Mosina zapewni pełniejsze, sieciowe 
połączenie miejscowości Gminy Mosina z 3 węzłami przesiadko-
wymi (Mosina, Drużyna/Nowinki, Pecna/Iłówiec), linii kolejowej 
Poznań-Leszno oraz włączenie komunikacji szkolnej do linni 
autobusowej komunikacji gminnej. Wprowadzenie ekologicznych 
autobusów w połączeniu z siecią kolei zachęci mieszkańców do 
korzystania z tej formy komunikacji, ograniczy ilość samochodów 
poruszających się między Mosiną a Poznaniem (zmniejszy korki 
na trasie), ograniczy również emisję spalin.

Przypomnijmy, że w I naborze do programu Polski Ład Gmina 
Mosina otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 450 000,00 
zł na budowę dróg - Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywo-
ustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. 
Kopernika, Kasztanowej i fragment ul. Chopina. Obecnie trwa 
procedura sprawdzania ofert w postępowaniu przetargowym na 
wybór wykonawcy tego zadania.

Z kolei w drugiej edycji rozstrzygniętego właśnie naboru do 
Polskiego Ładu, złożyliśmy 3 wnioski: na kompleksowe uzbrojenie 
ulic Dębowej (Czapury), ul. Żeromskiego (Mosina), ul. Różanej 
i ul. Łąkowej (Pecna), ul. Mieszka I (Mosina), ul. Leśnej i Po-
znańskiej (Daszewice), ul. Akacjowej, Jodłowej i ul. Grabowej 
(Mosina), ul. Piaskowej III etap (Mosina), ul. Gruszkowej - ostatni 
etap (Mosina), ul. Matejki (Mosina), na przebudowę Przedszkola 
Nr 3 Integracyjnego, a także na zakup 4 autobusów niskoemi-
syjnych. Na ten ostatni właśnie, wymieniony wyżej  wniosek 
dofinansowanie zostało przyznane.

Gmina będzie starać się o kolejne środki, w kolejnych edycjach 
Polskiego Ładu, także na zadania wnioskowane w II naborze, na 
które tym razem nie udało się środków pozyskać.   

Wnioskami Gminy Mosina w II naborze Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zainteresowani byli 
posłowie na Sejm RP: Bartłomiej Wróblewski, Jadwiga Emilewicz 
i Szymon Sękowski vel Sęk.             JN

Jest! Środowiskowy Dom 
Samopomocy utworzony

Na sesji 23 czerwca, Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie przy-
chyliła się do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mosinie, który świadczyć będzie usługi opiekuńcze dla osób 
dorosłych, wymagających pomocy i wsparcia ze względu na swoją 
niepełnosprawność. Nowej jednostce organizacyjnej Gminy Mosina 
nadano Statut. Dobiegają też końca prace nad adaptacją budynku 
na skrzyżowaniu ul. Dembowskiego i Wiosny Ludów, gdzie ŚDS 
znajdzie swoją siedzibę. To zadanie inwestycyjne uzyskało dofi-
nansowanie w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) w wysokości 1 400 000 zł, przy szacowanym koszcie całej 
inwestycji 2 800 000 zł. Z kolei Wojewoda Wielkopolski przyznał 
Gminie Mosina środki na bieżące utrzymanie ŚDS i jego wyposażenie. 

Placówka ma głównie służyć budowaniu sieci oparcia społecznego 
i przygotować do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowaniu  
w środowisku. Jest przeznaczona dla osób przewlekle, psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. ŚDS świadczył będzie 
usługi okresowego dziennego pobytu, w którym osoby z zaburze-
niami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc  
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. 

Starania, by w Mosinie powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, 
kilka lat temu podjęli rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością 
skupieni w Stowarzyszeniu SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, 
by po osiągnięciu przez te dzieci dorosłości, zapewnić im właściwą 
opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną. Po ukończeniu 25 lat dla 
takich osób kończy się bowiem systemowa pomoc państwa. Przed 
czterema laty, natychmiast po rejestracji, Stowarzyszenie zwróciło 
się do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o pomoc, wskazując 
na potrzebę powstania w mieście takiego środowiskowego domu 
samopomocy i deklarację pomocy otrzymali. Starania Stowarzy-
szenia spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem nie tylko władz 
samorządowych Gminy, która do adaptacji na ten cel przeznaczyła 
jeden z gminnych budynków, ale też lokalnego środowiska i innych 
osób, m.in. Posła na Sejm RP poprzedniej kadencji Szymona Ziół-
kowskiego czy Posła Bartłomieja Wróblewskiego, który zabiegał  
o rządową dotację dla ŚDS w Mosinie, jaką Gmina otrzymała. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Mosinie 40 osób będzie 
mogło przebywać od poniedziałku do piątku. Osoby z głęboką 
niepełnosprawnością znajdą tam kilkugodzinną opiekę i terapię,  
a rodzice kilkugodzinne wytchnienie od intensywnej, 24-godzinnej 
na dobę opieki nad swoimi dziećmi. 

Joanna Nowaczyk

Cyfrowa Gmina Mosina
Gmina Mosina znalazła się w gronie laureatów konkursu Prezesa 

GUS na najbardziej cyfrową gminę. W województwie wielko-
polskim uzyskaliśmy IV miejsce za aktywne promowanie idei 
samospisu w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności oraz za aktywny udział w zwiększaniu świadomości 
obywateli o obowiązku spisowym. Konkurs miał na celu wy-
łonienie gmin o najwyższym wskaźniku samospisu interneto-
wego. Wysokie IV miejsce na całe nasze województwo, Gmina 
osiągnęła dzięki zaangażowaniu mieszkańców w dopełnieniu 
obowiązku spisowego, zorganizowaniu przez Urząd mobilnych 
punktów samospisu i promocji informacyjnej Narodowego Spi-
su Powszechnego Ludności.W nagrodę od Prezesa GUS Gmina 
otrzymała 7 laptopów, które Gmina przekaże do dyspozychi 
Środowiskowego Domu Samopomocy.    
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Inwestycje – stan realizacji
• Budowa ul. Lema -> prace dobiegają końca. Planowany odbiór zadania 
na koniec lipca br.
• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimie-
rza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, 
ul. Chopina (fragment) ->  zawarto umowę z wykonawcą, który rozpocznie 
przygotowania do realizacji zadania. 
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> toczy się procedura wydania 
decyzji pozwolenia na budowę. 
• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komunikacyjny Nowe 
Krosno: ul. Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część ul. Sosnowej) z odprowadze-
niem wód deszczowych do studni -> rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 
zadania, przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
• Budowa chodnika jednostronnego w Borkowicach –> w trakcie realizacji 
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu 
do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji. 
Ukończono przekładanie linii energetycznej, przejście do finalizacji części 
drogowej zadania. 
• Budowa ul. Kanałowej w Mosinie - II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa 
w Mosinie -> zadanie odebrane. 
• Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie -> aktualizacja kosztorysów in-
westorskich oraz uzupełnienie dokumentów. 
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą –>prace na ukończeniu. 
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> zakończono prace elewacyjne, trwają 

prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace zw. Z II etapem – 
odprowadzeniem wód odpadowych z budynku szkoły.
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – projekt uzyskał pozwolenie 
na budowę. 
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – odwodnienie ul. Pod-
górnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku-> trwa procedura wyłonienia 
wykonwacy.
• Termomodernizacja SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem–> zakoń-
czono. 
• Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie ->zakończono.
• Środowiskowy Dom Samopomocy -> prace na ukończeniu.
• Gminny program rewitalizacji Kokotka –> zakończono opracowanie 
koncepcji modernizacji obiektu na cele muzealne. Dalsze prace nad doku-
mentacją wymagają dokonania zmiany zapisów w mpzp.
• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosiń-
skiego między Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką 
pieszo-rowerową w ciągu ul. Harcerskiej w Mosinie-> wybrano wykonawcę 
i zawarto umowę.
• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej w Rogalinie 
-> przeprowadzono procedurę zamówienia, na którą wpłynęła 1 oferta – 
wymagana jest zmiana budżetu w zakresie zwiększenia zabezpieczonych 
środków w celu zawarcia umowy. 
•Projekt i budowa parkingu w Krajkowie -> przygotowano postępowanie 
w trybie „projektuj i wybuduj” na udzielenie zamówienia publicznego  
    Oprac.  Joanna Nowaczyk

SP w Rogalinie             Boisko sportowe SP 2     ul. Lema w Mosinie    

SESJA NAD ABSOLUTORIUM
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mosina!
 23 czerwca odbyła się LXIX  sesja Rady Miejskiej w Mosinie – sesja nad 

udzieleniem mi absolutorium za wykonanie budżetu i wotum zaufania na 
podstawie „Raportu o stanie Gminy” za rok 2021. Podobnie jak w roku 
2019 i w roku minionym, Rada nie udzieliła mi wotum zaufania – „przeciw” 
głosowało 14 radnych, „za” 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 
Tak samo jak w latach ubiegłych Rada nie podjęła uchwały o udzieleniu 
mi absolutorium za 2021 rok, pomimo jednoznacznie pozytywnej opinii 
o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu organu nadzoru Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, pozytywnych opinii komisji Rady Miejskiej,  
w tym Komisji Rewizyjnej, która przedłożyła Radzie wniosek o udzielenie 
mi absolutorium. W czasie sesji 4 radnych głosowało „przeciw”, 2 radnych 
„za” i 11 wstrzymało się od głosu. Uchwała absolutoryjna nie zostało podjęta 
ze względu na brak wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Tegoroczna decyzja Rady nieudzielenia mi wotum zaufania i nie podjęcia  

uchwały o udzieleniu mi absolutorium, pomimo że zgodnie z panującym 
orzecznictwem, jeżeli opinia RIO o wykonaniu budżetu danej gminy jest 
pozytywna, a Komisja Rewizyjna nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości 
w jego realizacji, rada gminy powinna absolutorium udzielić, nie była dla 
mnie już zaskoczeniem. Jest dla mnie czytelne, że od początku mojej kadencji 
burmistrza, Rada swoimi decyzjami w tej sprawie konsekwentnie realizuje 
plan dyskredytowania mojej osoby w oczach mieszkańców i jej decyzje  
w tej sprawie noszą znamiona decyzji „politycznych”.

Niezależnie od decyzji Rady, będę nieprzerwanie podejmował starania  
o dalszą poprawę warunków życia naszych mieszkańców i pracował z od-
daniem na rzecz Gminy Mosina. Gorąco dziękuję zespołowi pracownikom 
samorządowym za zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców i Gminy, 
za ich całoroczny wysiłek, który zaowocował pozytywną oceną Regionalnej 
Izby Obrachunkowej wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Wizyta Jadwigi Emilewicz
27 czerwca br. gościliśmy Jadwigę Emilewicz, poseł na Sejm RP, 

do niedawna  wicepremier rządu RP. 
W czasie spotkania zostało poruszonych szereg zagadnień. Zadałem 

Pani Poseł pytania, których nie udało mi się zadać na spotkaniu  
z Mateuszem Morawieckim, Prezesem Rady Ministrów, jakie mia-
ło miejsce w Kostrzynie Wlkp. dwa dni wcześniej. Najważniejszą 
sprawą jest wpływ umniejszenia podatku PIT z 17 na 12 proc. na 
budżet gminy. Budzi to moje obawy, gdyż dochody budżetu gminy 
w skali roku mogłyby być umniejszone o ponad 10 mln. Pani Ja-
dwiga Emilewicz wyjaśniła, że 15 sierpnia zostanie przedstawiona 
propozycja rekompensat dla budżetów gmin oraz zapewniła, że  

gmina na tym nie straci. Zapytałem również o korzyści wynikające 
z możliwości realizacji Krajowego Programu Odbudowy w sytuacji, 
kiedy większość środków z KPO to będą pożyczki i jednocześnie 
poręczamy wypłacalność innych państw UE, dużo bardziej zadłu-
żonych niż Polska (np. Grecja, Włochy, Hiszpania czy Francja). 
Pani Poseł wskazała na to, że te środki są Polsce potrzebne oraz że 
uczestniczenie w KPO podnosi wiarygodność Polski.

Ważnym tematem była również wymiana pieców w mieszkaniach 
komunalnych i socjalnych. Pani Poseł rozważa zaproponowanie  
i później wprowadzenie mechanizmów ułatwiających gmin syste-
mowe wdrożenie wymiany pieców.  Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina
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SP w Rogalinie             Boisko sportowe SP 2     ul. Lema w Mosinie    Rada Miejska w Mosinie na sesji 7 lipca br. pod-
jęła uchwałę w sprawie opinii o projekcie Audytu 
krajobrazowego województwa wielkopolskiego  
w zakresie terenu dotyczącego Gminy Mosina. 
Audyt krajobrazowy to bardzo ważny dokument, 
który wprost będzie wpływał na zapisy studium 
i planów miejscowych zagospodarowania prze-
strzennego.
Zahamowanie rozwoju przez Audyt

W projekcie Audytu określono 8 Krajobrazów Priorytetowych (Jezioro 
Góreckie; Rejon Krajkowa; Dolina Warty: Pyzdry-Rogalinek; Ciąg jezior 
Witobelskie-Dymaczewskie; WPN; Rejon Będlewa; Rogalin; Dolina Warty 
Rogalinek-Oborniki). W zakresie tych obszarów ścierały się różne opinie, 
różne wnioski.

Natomiast tuż przed sesją wpłynęło pismo z AQUANET z prośbą o uwzględ-
nienie grupy wniosków i o przyjęcie ich przez Radę Miejską w Mosinie. Jeden 
z ich miał zapis (jak w ramce). Wszystkie zapisy jak i ten wyszczególniony, 
na wniosek radnego Jana Marciniaka zostały przyjęte większością głosów 
radnych Rady Miejskiej w Mosinie.

Za wnioskiem Jana Marciniaka głosowali: Arkadiusz Cebulski, Zbigniew 
Grygier, Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Marcin Ługawiak, Jan Mar-
ciniak, Dominik Michalak, Andrzej Raźny, Jolanta Szymczak, Waldemar 
Wiązek. Przeciw zagłosował: Roman Kolankiewicz. Wstrzymali się od głosu: 
Elżbieta Jarecka, Ziemowit Maląg, Wiesława Mania, Maciej Patela. Ryszard 
Rybicki, Waldemar Waligórski. Radni nieobecni: Izabela Demska, Ewelina 
Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Adam Monikowski.  

Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli ten zapis znajdzie się w Audycie kra-
jobrazowym województwa wielkopolskiego, to będzie miał wprost prze-
łożenie na dokumenty studium i planów miejscowych, które będą musiały 
uwzględniać jego zapisy. Oznaczać to może dla obszaru strefy pośredniej 
ujęcia wody Mosina-Krajkowo (obejmuje powierzchnię 1/3 gminy, w tym 
większość Mosiny, Krosna, jak i sołectw położonych bliżej ujęcia) zazna-
czonego na mapie, trwałe zablokowanie zmiany przeznaczenia gruntu. 
Zagrożenie dotyczy wszystkich nieruchomości, których nie przeznaczono 
na zabudowę mieszkaniową, usługową czy gospodarczą i które obecnie są 
nieużytkami albo polami uprawnymi. Rada Miejska uznała za swoją reko-
mendację wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zalesienie gruntu.
Zablokowanie Żabinka

Obawa wynika z innych doświadczeń, choćby ze zmiany interpretacji 
rozporządzenia o strefie pośredniej ujęcia wody dla inwestycji polegającej 
na budowie kanalizacji sanitarnej wraz ze ścieżką rowerową z Żabinka do 
Mosiny. Gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Poznańskim oraz 
Aquanet co do wspólnego działania na rzecz opisanej wyżej inwestycji.  
W oczywisty sposób Aquanet uznał, że inwestycja ta jest zgodna z rozpo-
rządzeniem o strefie pośredniej ujęcia wody. 

Tymczasem na etapie procedowania decyzji środowiskowej Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu uznała, że na połowie odcinka 

inwestycji (od strony Mosiny) dochodzi do złamania rozporządzenia i zablo-
kowała inwestycję! Możliwe to jest dlatego, ponieważ zapisy rozporządzenia 
są niejednoznaczne i jak widać można je dowolnie interpretować.
Próba zamrożenia Gminy w roku 2015

Obawy wynikają i z tego, że nie jest to pierwsza próba zamrożenia życia 
gminy w związku ze strefą pośrednią ujęcia wody. 9 marca 2015 r. odbyła 
się sesja Rady Miejskiej, w czasie której przedstawiono do konsultacji pro-
jekt „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”.

Jednym z dokumentów (http://planowanie.metropoliapoznan.home.
pl/planowanie/dokumenty/) były „ZASADY WDRAŻANIA USTALEŃ 
KKRPMP”. Proszę uważnie przeczytać fragmenty dokumentu.

(Str. 11) W związku z koniecznością dostosowania studiów uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego do ustaleń Koncepcji Kierunków 
Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
niezbędne jest stosowanie następujących zasad:

3. Do terenów wyłączonych z zabudowy lub terenów o specjalnych warunkach 
zabudowy i zagospodarowania należy bezwzględnie zaliczyć: 

a) strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych
(str. 13)  2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – priory-

tetowe obszary i ustalenia 
W związku z koniecznością wdrożenia ustaleń Koncepcji kierunków Rozwoju 

Przestrzennego Metropolii wskazuje się następujące priorytetowe obszary do 
objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

2. strefy ochrony ujęć wód podziemnych (strefy ochrony pośredniej) i obsza-
rów dla zachowania rezerw perspektywicznych terenów wodonośnych pod 
rozbudowę ujęć, które powinny zostać wykluczone z zabudowy lub zaklasy-
fikowane do terenów o specjalnych funkcjach przestrzennych i przeznaczeniu 
(plany ochronne)

(str. 14) 2.3. Wskaźniki oceny realizacji działań
Udział procentowy w stosunku do wszystkich terenów inwestycyjnych wy-

znaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy: 

-terenów inwestycyjnych wyznaczonych w strefach ochrony pośredniej ujęć 
wód podziemnych (preferowana wartość docelowa: 0%)
Podsumowanie

W czasie sesji Rady Miejskiej 9 marca 2015 r. w Mosinie w zdecydowany 
sposób wystąpiłem przeciw tym zapisom stwierdzając, że gdyby zostały 
wprowadzone, wówczas Gmina Mosina przestałaby się rozwijać, a nawet 
na odwrót, zaczęła by się zwijać, skoro preferowana wielkość terenów in-
westycyjnych ma zmierzać do zera, ma zostać zlikwidowana. Oznacza to, 
że nie mogłaby powstać żadna nowa firma, a gdyby istniejąca piekarnia 
czy inne przedsiębiorstwo chciało rozbudować się, czy przebudować swój 
zakład, nie uzyskałoby zgody. Rozpocząłby się proces wyprowadzana firm 
ze strefy pośredniej ujęcia wody, która obejmuje ponad 30 proc. powierzchni 
Gminy Mosina.

Przyjęte przez Radę Miejską 7 lipca br. rozwiązanie idzie potencjalnie 
dalej, bo może spowodować zablokowanie zmiany przeznaczenia terenu 
również na indywidualne budownictwo mieszkaniowe. 

Ujęcie wody Mosina-Krajkowo jak najbardziej trzeba chronić, ale nie mogę 
się zgodzić na zapisy z dziś i z roku 2015, które mogą trwale zablokować 
rozwój Gminy Mosina.           Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

Radni ograniczają 
rozwój gminy



6

INFORMATOR MOSIŃSKI lipiec / sierpień 2022

Uwaga studenci i absolwenci! 
Przypominamy, że w tym roku także można składać prace do „Kon-

kursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina”, którego 
organizatorem jest Gmina Mosina. Celem konkursu jest podejmowanie 
wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych 
wzbogacających wiedzę naukową o naszej gminie oraz popularyzacja 
aktualnego dorobku w tym zakresie. Zakres tematyczny prac może obej-
mować m.in.: turystykę i walory przyrodnicze, historię Gminy Mosina, 
prace dotyczące uwarunkowań społeczno-ekonomicznych w tym rów-
nież infrastruktury technicznej i drogowej. Zgłoszone prace licencjackie, 
inżynierskie lub magisterskie powinny być obronione w ciągu 5 lat od 
terminu zgłoszenia. Ocenie będą podlegać m.in.: wartość poznawcza 
podjętego tematu, przydatność i zastosowanie w praktyce, wartość źró-
dłowa i dokumentacyjna, forma ujęcia i opracowanie redakcyjne tematu, 
oryginalność ujęcia tematu.

Autor najlepszej, zdaniem komisji konkursowej pracy otrzy-
ma nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł. Termin składa-
nia prac do 10 października 2022 r. Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Promocji i Kultury tel. 61 8109 568.   
     Karolina Adamczyk-Pięta

Prace nad projektem Studium
Trwają prace nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Z dniem 22 kwietnia br. zakończono zbieranie uwag do jego projektu. 

Zbieranie uwag poprzedzone było dyskusją publiczną w formie zdalnej, 
która odbyła się 10 marca br. Dodatkowo odbyły się dwa spotkania 
stacjonarne, w Mosinie – 5 kwietnia oraz w Daszewicach – 6 kwietnia, 
w trakcie których debatowaliśmy nad kształtem nowego Studium. 

Dziękujemy za liczny udział w tych spotkaniach. W wyznaczonym 
terminie, tj. do 22 kwietnia, wpłynęło 339 pism z uwagami do projektu 
Studium. Złożone uwagi są obecnie redagowane w formie tabelarycznej. 
Po przygotowaniu materiału Burmistrz Gminy Mosina rozstrzygnie zgło-
szone uwagi. O przebiegu dalszej procedury związanej ze sporządzaniem 
Studium będziemy Państwa informować.              Miłosz Sura

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
fot. Jan Dziurzyński

Od 22 kwietnia do 22 maja br. przepro-
wadziliśmy badanie ankietowe, w którym 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, pracownicy 
firm i instytucji działających na terenie 
gminy Mosina, mogli  wyrazić swoją opi-

nię na temat 4 wskazanych obszarów objętych Gminnym Programem 
Rewitalizacji. Informujemy, że łączna liczba wypełnionych ankiet 
wyniosła 569! Wśród osób, które zdecydowały się na pozostawienie 
w ankiecie kontaktu oraz wyraziły chęć udziału w towarzyszącym 
ankiecie konkursie, 22 czerwca przeprowadziliśmy losowanie dwóch 
nagród głównych – fotela gamingowego ufundowanego przez firmę 
Impakt oraz grilla ogrodowego ufundowanego przez firmę Lumo,  
a 20 wylosowanych dodatkowo osób otrzymało upominki promocyjne 
od Gminy Mosina. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w badaniu ankietowym,  
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! W następstwie tych działań 
wyniki ankiety zostaną poddane analizie oraz odpowiedniej interpre-
tacji. Wynikami naszych prac będziemy chcieli się pochwalić w ciągu 
najbliższych tygodni prezentując je m.in. na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji znajdą Pań-
stwo na stronie mosina.pl w zakładce: „Dla Mieszkańca” -> „Rewi-
talizujemy – Gminny Program Rewitalizacji”.

Współpracujemy z Kołem Naukowym 
Urząd Miejski w Mosinie nawiązał współpracę z członkami Aka-

demickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działającego przy Wydziale 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pod 
opieką AKNGP dr inż. Przemysława Ciesiółki.  Zasadniczym celem 
współpracy jest wsparcie w procesach planowania przestrzennego, jak 
również  przy działaniach rewitalizacyjnych. Studenci pomagać będą 
przy opracowaniu wyników badania ankietowego w zakresie rewita-
lizacji i wspierać dalsze prace nad przygotowaniem m.in. koncepcji 
zagospodarowania 4 wskazanych w ankiecie obszarów. 

Ponadto 14 czerwca, Koło Naukowe wraz z opiekunem dr inż. Woj-
ciechem Dybą w ramach ćwiczeń terenowych inwentaryzowało teren 
położony przy Jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym. Ich 
praca pomoże w analizach dotyczących zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym okolic jeziora. 

Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że po długim okresie przygotowywa-
nia, konsultowania oraz wprowadzania 
wielu poprawek, projekt uchwały kra-
jobrazowej trafił do uzgodnień oraz do 
opiniowania z wymaganymi instytucjami.  

W następstwie tych działań – po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień, 
projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Będziemy o tym 
wcześniej informować m. in. poprzez obwieszczenie umieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także poprzez komunikaty na 
naszej stronie internetowej czy też facebooku. 

Więcej informacji o uchwale krajobrazowej znajdą Państwo na stronie 
mosina.pl w zakładce: „Dla Mieszkańca” -> „zmieniamy krajobraz”. 

Hanna Bober
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Z przykrością informujemy, że dnia 15 czerwca 2022 r.  

zmarła Pani Anna Sobkowiak, emerytowany pracownik Urzędu  

Miejskiego w Mosinie.

Burmistrz Gminy Mosina  

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej

Śp. Anny Sobkowiak
wyrazy głębokiego współczucia składają 
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Starosta nakazał korektę
Trwają prace budowlane na ścieżce rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej, 

związane z realizacją  zatwierdzonych przez Starostę Poznańskiego projektów 
zmiany stałej organizacji ruchu obejmujących jej przebieg od skrzyżowania  
z ul. Mostową/Śremską/Wawrzyniaka do granicy z miastem Mosina. 

W związku z uwagami Starosty Poznańskiego, zarządcy tej drogi, wskazują-
cymi na konieczność uporządkowania oznakowania pionowego i poziomego  
w jej przebiegu, Gmina Mosina przygotowała projekty zmiany stałej organizacji 
ruchu według wskazań Starosty. W trakcie zatwierdzania projektów przez 
Starostę Poznańskiego, dodatkowo wskazał on także konieczność regulacji 
szerokości obecnej ścieżki rowerowej do szerokości 2,5 metra i wprowadził 
do projektów roboty budowlano-drogowe. Obejmują one odcinek ul. Lesz-
czyńskiej rozpoczynający się od ul. Kasprowicza, a kończący przed granicą 
z miastem Mosina.       

Zatwierdzone projekty zakładają przede wszystkim uporządkowanie 
oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ul. Leszczyńskiej, w ramach 
którego m.in.: w miejscu obecnej ścieżki rowerowej zaprojektowano ciąg 
pieszo-rowerowy, którego szerokość wyniesie 2,5 m, zaprojektowano do-
datkowe przejścia dla pieszych w ul. Jarzynowej, w ul. Leszczyńskiej przy 
ul. Długiej i ul. Dębowej oraz wjazdy na ścieżkę-pieszo rowerową z jezdni 
ul. Kasztanowej, ul. Dębowej, ul. Kolejowej, ul. Kasprowicza. 

Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Leszczyńskiej  
w Mosinie wymaga wykonania prac budowlano-drogowych tj. przebudowy 
infrastruktury drogowej w zakresie nowych utwardzeń, wymiany nawierzch-
ni, bądź dokonania korekt wysokościowych krawężników obrzeży i kostki 
brukowej. 

Całkowity koszt inwestycji w obecnym roku wyniesie 191 513,00 zł brutto 
z czego 50 % pochodzi z dotacji celowej Powiatu Poznańskiego.  JN

Informujemy, że wniosek Gminy Mosina dotyczący dofinansowania za-
kupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został 
pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie. W maju br. Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach 
projektu „Cyfrowa Gmina” o dofinansowanie. Gmine Mosina przyznana 
została wnioskowana kwota  276 660,00 zł. Obecnie Gmina rozpoczęła 
procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego 
we wniosku. Dopiero po jego rozstrzygnięciu, zawarciu umowy z dostawcą 
i dostawie nastąpi przekazanie sprzętu docelowym beneficjentom programu 
na podstawie stosownej umowy. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 
10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty 
PPGR” , informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne 
wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się 
po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Gmina jest zobowiązana 
do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu 
oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym cza-
sie osoby, które otrzymają sprzęt, nie będą mogły go zbyć, a Gmina będzie 
kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. 
Te zasady zostaną określone we wspomnianej wcześniej umowie. O terminie  
i miejscu odbioru, poszczególni wnioskodawcy będą na bieżąco informowani. 

 Granty PPGR 
 informacja dla wnioskodawców

Mieszkańcy pytają
W związku z remontem Szosy Poznańskiej prowadzonym przez 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jeden z mieszkańców 
zgłosił wątpliwości co do jego przebiegu, niepokojąc się o wysokości 
krawężników wybudowanych chodników i zjazdów z posesji. 

Według wyjaśnień udzielonych przez Malwinę Korzeniewską-Mi-
chalak z Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 
po nałożeniu nawierzchni asfaltowej zmaleje różnica pomiędzy po-
ziomem krawężników a poziomem drogi, a krawężnik będzie wy-
niesiony ponad nawierzchnię zgodnie z obowiązującymi normami 
budowlanymi. – Podstawowe założenie remontu drogi to poprawa 
stanu nawierzchni jezdni oraz chodników. W ramach prac przewi-
dziano odtworzenie właściwej geometrii drogi w celu zapewnienia jej 
prawidłowego odwodnienia. Po ułożeniu warstw bitumicznych kra-
wężnik będzie wyniesiony na standardową wysokość – informuje M. 
Korzeniewska-Michalak.

Mieszkańcy pytają również o celowość wycinki drzew na zjeździe 
z Szosy Poznańskiej w „Czerwonkę”.

Wycinka drzew w tym miejscu przeprowadzona została w celu 
przywrócenia właściwego przebiegu drogi tzw. „Czerwonki”. Zjazd  
z Szosy Poznańskiej w tę drogę przebiegał dotąd po gruncie prywat-
nym. W celu regulacji formalno-prawnej tej sytuacji, by droga biegła 
po gruncie gminnym, konieczna była wycinka drzew, na którą Gmina 
uzyskała wymagane zgody. W zamian za wycinkę wykonane zostaną 
nasadzenia kompensacyjne.    Joanna Nowaczyk

BEZPŁATNE BADANIA
 Zapraszamy mężczyzn- mieszkańców Gminy Mosina w wieku od 

40 roku życia do udziału w bezpłatnym badaniu poziomu białka 
PSA w ramach profilaktyki nowotworów prostaty.

Badanie będzie realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z Poznania.

Badanie odbędzie się 14 września br. w godzinach 11.30-15.30  
w budynku  nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 
I piętro, sala szkoleniowa. Badanie polega na pobraniu krwi. Nie 
trzeba być na czczo.Obowiązują  zapisy na badania- od 18 lipca br.:  
tel. 510 197 558. Liczba miejsc ograniczona – 50 osób. 

MAMY społecznikA roku!
Mieszkanka naszej Gminy Dorota Lisiak znalazła się  

w gronie laureatów  tegorocznej edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Społecznik Roku” Newsweeka! Celem konkursu jest 
pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji 
w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie 
przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne 
ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. W 13. edycji 
konkursu 2021 Dorota Lisiak uhonorowana została nagrodą specjalną, 
którą odebrała 13 maja  podczas uroczystej gali w Warszawie. Nie sposób 
wymienić wszystkich, społecznych inicjatyw, w które od lat angażuje się 
pani Dorota. Współtworzyła m.in. i prowadzi Grupę Inicjatywną Baranów-
ko, była promotorką Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej,  
a ostatnio Federacji Organizacji Lokalnych FOLA oraz  Gminnego Centrum 
Wolontariatu. Swoim  zaangażowaniem skutecznie aktywizuje młodzież do 
udziału w życiu społecznym Gminy. Wspiera też inicjatywy innych organi-
zacji i stowarzyszeń, instytucji i środowisk.  Swoją nagrodę zadedykowała 
wszystkim społecznikom, działaczom i wolontariuszom w Gminie Mosina, 
szczególnie tym, którzy swoją pracę wykonują bezinteresownie, bez 
rozgłosu.  – To nagroda dla Was, jest Was tak wielu, że nie sposób 
wszystkich wymienić – powiedziała Dorota Lisiak.

Gorąco gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową, społeczną 
aktywność na rzecz Gminy Mosina i jej mieszkańców. Życzymy 
wytrwałości i satysfakcji w dalszej działalności!  Joanna Nowaczyk
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wyniki egzaminów 8 klas
W dniach 24-26 maja odbyły się egzaminy ósmoklasistów, które 

sprawdzały wiedzę tegorocznych absolwentów z języka polskiego, 
matematyki i z języka angielskiego (w jednej szkole również z j. nie-
mieckiego). W szkołach podstawowych Gminy Mosina, w tym roku 
szkolnym do egzaminów przystąpiło 486 uczniów. Średnie procentowe 
wyników z poszczególnych szkół na podstawie informacji przekaza-
nych przez ich dyrektorów: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 79 uczniów, j.p.55, mat.55, j.ang.69,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,  99 uczniów, j.p. 61, mat.59, j.ang.66, 

1 uczeń j. niem. 87,
• Szkoła Podstawowa w Daszewicach, 52 uczniów, j.p. 55, mat.60, j.ang.72, 
• Szkoła Podstawowa w Czapurach, 42 uczniów, j.p. 58, mat.60, j.ang.75, 
• Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 18 uczniów, j.p. 65, mat.73, j.ang.64, 
• Szkoła Podstawowa w Rogalinie, 18 uczniów, j.p. 62, mat.72, j.ang. 71, 
• Szkoła Podstawowa w Pecnej, 30 uczniów, j.p. 69, mat.67, j.ang. 86, 

• Szkoła Podstawowa w Krosinku, 39 uczniów, j.p. 58, mat.55, j.ang.67, 
• Szkoła Podstawowa w Krośnie, 109 uczniów, j.p. 58, mat.59, j.ang. 73, 
• Średnia gminy 486 uczniów, j.p. 60, mat.63, j.ang. 71; Średnia powiatu: 

brak danych; Średnia województwa:  j.p. 57, mat.55, j.ang. 64, ; Średnia kraju:  
j.p. 60, mat.57, j.ang. 67. Średnia (%) wyników egzaminu w Gminie Mosina 
w ubiegłym roku wynosiła: j. pol. - 58, mat. - 47, j. ang. 66. W odnie-
sieniu do roku poprzedniego wyniki egzaminów ósmoklasisty wzrosły. 
Na stronie OKE nie ma jeszcze średnich wyników pow. poznańskiego.  
W odniesieniu do średniej woj. wlkp., wyniki naszych uczniów znacznie 
tę średnią przewyższają. Najwyższą średnią w tegorocznym egzaminie 
uzyskali: z j.pol. uczniowie SP w Pecnej, z mat. uczniowie SP  w Rogalinku 
oraz SP w Rogalinie, z j. ang. o uczniowie SP w Pecnej. Gratuluję wyni-
ków, tym bardziej, że był to kolejny rok w którym uczniowie część roku 
szkolnego uczyli się w trybie zdalnym. Życzę, aby tegoroczni absolwenci 
dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych .    
     Anna Balcerek-Kałek

Razem śpiewamy, razem tańczymy
17 maja w ogrodzie Przedszkola nr 4 w Mosinie „Bajkowy Domek” 

odbył się IV Przegląd Twórczej Aktywności Dzieci „Razem śpiewamy 
i tańczymy, dobrze się bawimy”. Na scenie „pod chmurką” swoje 
muzyczne umiejętności prezentowali podopieczni pięciu naszych 
przedszkoli. Przegląd Twórczej Aktywności Dzieci w Przedszkolu 
nr 4 w Mosinie ma już kilkuletnią tradycję. Jego celem jest przede 
wszystkim rozwijanie twórczej postawy dzieci, które mogą się prze-
konać, że piosenka, muzyka i taniec są nie tylko formą aktywności 
ruchowej, ale też okazją, by się dobrze bawić. Na pewno inicjatywa 
Przedszkola nr 4 stwarza też możliwość spotkania się w jednym miej-
scu społeczności przedszkolnych i integrującej je, wspólnej zabawy. 

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 5 przedszkolnych grup: 
„Wiewiórki” z Przedszkola w Wiórku pod opieką nauczycieli Anny Je-
drzęjczak i Ewy Napierały, „Motyle” z Przedszkola nr 3 Integracyjnego 
w Mosinie z nauczycielami Joanną Sikorą i Katarzyną Marcinkowską, 
„Księżniczki i Rycerze” z Przedszkola nr 4 w Mosinie prowadzeni przez 
nauczycieli Joannę Górną i Natalię Pawlak, starszaki z Przedszkola  
w Krośnie pod nauczycielską pieczą Beaty Nowickiej i „Jeże” z Przed-
szkola Akademia Odkrywców z nauczycielem Aldoną Pachocką.  
W ramach przeglądu, każda z grup zaprezentowała przygotowane 
specjalnie na tę okazję tańce lub zabawy z piosenką. Nie zabrakło 
barwnych strojów i instrumentów muzycznych. Każdy z występów 
oklaskiwało „jury”, w którym zasiedli dyrektorzy prezentujących się 
przedszkoli, choć przegląd nie miał formuły konkursu. I bardzo do-
brze, bo naprawdę trudno byłoby wybrać najlepszą grupę – wszystkie 
zaprezentowały się znakomicie, pokazując wysoki poziom artystyczny. 
To zasługa zarówno małych artystów, jak i nauczycieli i rodziców, 
którzy ich do występu przygotowywali. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i dyplomy. Co roku przegląd jest okazją dla nich do nauczenia 
się, a potem wspólnego wykonania układu tanecznego – w tym roku 
do piosenki Iko Iko. Elementów tańca uczyła osobiście pani Dyrektor 
Przedszkola nr 4 Zuzanna Tylska, a całość odtańczona została przez 
wszystkich małych uczestników, nauczycieli, obecnych rodziców,  
a nawet w porywach przez obserwującą wydarzenie redaktor…

Gratuluję przedszkolakom artystycznych zdolności, a Dyrekcji 
Przedszkola nr 4 w Mosinie organizacji takiego przeglądu! 

Tekst i fot. Joanna Nowaczyk 

Jubileusz Przedszkola 
14 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia 

Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie. Uroczyste świętowanie 
swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch i jego Zastępca Tomasz Łukowiak, dyrektorzy placówek kul-
turalnych i oświatowych Gminy Mosina, Dyrektor Przedszkola Nr 3 
Integracyjnego w latach 1999 – 2009 Ewa Kanas oraz emerytowani 
pracownicy naszego przedszkola. Gośćmi uroczystości byli również 
rodzice dzieci obecnie uczęszczających do naszej placówki.

Dyrektor Elżbieta Jędrowiak w imieniu własnym, pracowników 
przedszkola i dzieci powitała gości, którzy przyjęli zaproszenie i byli 
razem z nami w tak ważnym dniu. Następnie głos zabrał pan Bur-
mistrz, gratulując Jubileuszu, wspaniałego wizerunku i widocznych 
sukcesów. Złożył również obietnicę budowy nowego budynku dla 
naszej placówki, co niezmiernie ucieszyło całą społeczność przedszkola,  
a szczególnie pracowników. Budowa ta jest wyczekiwana od lat. 

W części artystycznej głos oddany został dzieciom. Dzieci z grupy 
„Motyle” wystąpiły z przedstawieniem (przygotowanym pod opie-
ką pań – Katarzyny Marcinkowskiej i Joanny Sikory) pod tytułem 
„Przedszkolne Skrzaty”. Miło było patrzeć na starszaki, którym udało 
się wzruszyć i zachwycić publiczność swoją wrażliwością i doskona-
łym aktorstwem. Szczególnym momentem części artystycznej było 
wspólne odśpiewanie hymnu Przedszkola piosenki „Przedszkole pod 
topolą”. W tańcu i piosence wystąpiły również dzieci z pozostałych 
grup. Podziękowały swoim rodzicom za ich miłość i troskę, włączając 
tym samym, jeszcze jedną okazję do świętowania – Dzień Rodziny.

 Po występach, pani Dyrektor zaprosiła gości oraz rodziców z dziećmi 
do korzystania z przygotowanych atrakcji: obejrzenia galerii fotografii 
pod tytułem „Bawimy się razem od 40 lat”, próbowania słodkości 
przygotowanych przez rodziców dzieci, częstowania się przysmakami 
„swojskiego jadła” przygotowanymi przez panie kucharki z przed-
szkolnej kuchni oraz brania udziału w zabawach integracyjnych .

Zabawa trwała bardzo długo. Uroczystości towarzyszyła ciepła, ser-
deczna atmosfera.Tak piękna rocznica jest rezultatem twórczej pracy  
i zaangażowania kilku Pokoleń Pracowników, zasługuje na najwyższe 
uznanie, a przede wszystkim źródłem ogromnej satysfakcji .

Dziękujemy wszystkim osobom oraz firmom zaangażowanym w ob-
chody Jubileuszu 40-lecia Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie. 

Katarzyna Marcinkowska
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Uczniowie i sportowcy  
nagrodzeni

Co roku samorząd Gminy Mosina wyróżnia nagrodami i stypendiami 
naszych najlepszych uczniów uczęszczających do szkół dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina. Doceniani są również sportowcy i trenerzy, 
mieszkańcy naszej Gminy, za sportowe sukcesy, które odnoszą na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. 23 czerwca, w Sali Reprezentacyjnej 
Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV – VIII, a także nagród i stypendiów 
dla sportowców i  trenerów. Laureatom, a także rodzicom nagrodzonych 
uczniów, gratulacje składali Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 
i Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak. 
Nagrody dla uczniów

Nagrody pieniężne w wysokości od 500 – 150 zł, otrzymało 30 uzdolnio-
nych uczniów gminnych szkół.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie: Aleksandra Kaczmarczyk, 
Mikołaj Roszkowski, Paweł Blumczyński, Gracjan Klitończyk, Filip Paluch, 
Kacper Paluch, Paweł Silski, Wojciech Kwiatkowski.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie: Jan Kotara, Agata Kilian, 
Faustyna Tomczak, Jolanta Baraniak, Zofia Helena Brzozowska, Barbara 
Bobrowska, Oskar Napierała, Wojciech Szymandera.  Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku: Emil Szufnarowski, Jan 
Szufnarowski, Iga Szulc. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Daszewicach: Bartosz Czerniejewski, Krzysztof Mat-
kowski, Aleksandra Wiencław, Helena Zięba.  Uczniowie Zespołu Szkół  
w Krośnie: Maria Sabiłło, Urszula Hamrol, Mateusz Huchwajda, Jana Woj-
ciech Krekora, Maja Woźny, Martyna Jarczyńska, Wiktoria Szychowska.

We wrześniu tego roku przyznane zostaną również stypendia Samorządu 
Gminy Mosina najlepszym uczniom klas VII – VIII szkół prowadzonych 
przez Gminę.
Nagrody dla sportowców 

Laureatami tegorocznej edycji nagród i stypendiów Samorządu Gminy 
Mosina  dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych. 

Nagrody otrzymali: Sławomir Jan Witczak – I Nagroda 2 000 zł, Tatiana 

Tomczak – II Nagroda 1 500 zł, Wiktoria Musialska – III Nagroda 1 000 zł.
Stypendiami w wysokości 300 zł nagrodzeni zostali: Kacper Skrobiszewski,
Krzysztof Sajna, Faustyna Tomczak, Jadwiga Maria Dobrowolska, Julia 

Wiśniewska, Zuzanna Klemczak, Dominik Klemczak.
Stypendia w wysokości 200 zł przyznano: Damianowi Kubiakowi, Julii 

Wiatrowskiej, Kacprowi Kubiakowi, Filipowi Kubiakowi, Kaji Projs, Wiktorii 
Wośkowiak. Stypendia w wysokości 150 zł otrzymali: Wiktor Frydrycho-
wicz, Jakub Wiencław, Stanislav Maievskyi, Tadeusz Bryła, Emilia Osses, 
Aleksandra Wiencław. Stypendia w wysokości 100 zł wręczono: Annie Dera, 
Kacprowi Siepa, Oskarowi Napierała, Wojciechowi Szymandera, Barbarze 
Bobrowskiej. Wyróżnienia: Paweł Czaprajski, Piotr Krajewski, Julia 
Borowiec, Helena Zięba, Henryk Zięba, Adrian Biliński, Jakub Szlata.

Nagrodę w wysokości 1 000 zł odebrał także Stefan Wieczorek 
– trener UKS „Kotwica” Rogalinek, a wyróżnienia w tej katego-
rii przyznano Markowi Pawlaczykowi, Jarosławowi Mecmajerowi  
i Maksymilianowi Wiśniewskiemu.

Serdecznie gratulujemy naszym uzdolnionym uczniom oraz naj-
lepszym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów! 

Tekst i fot. JN 

25 lat koła w Pecnej
W sobotę 8 czerwca, Koło nr 1 

w Pecnej przy Oddziale Mosina 
Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów, obchodziło swoje 25 
lat działalności!

- Tu trudne być dla drugiego 
człowieka i jeszcze nic z tego nie 
mieć, ale jest to piękne – powiedział 
podczas jubileuszowej mszy św.  

w  intencji koła, proboszcz parafii Iłowiec ks. Stanisław Wiatrowski. 
Msza św. odprawiona została Kaplicy w Pecnej, w asyście pocztu sztan-

darowego mosińskiego oddziału ZERiI. Zainaugurowała ona uroczyste, 
jubileuszowe spotkanie, na które przybyli nie tylko licznie członkowie koła, 
ale również goście z Zarządu Oddziału Mosina, pozostałych kół,  jego przyja-
ciele i sympatycy. Na spotkaniu gościł także Burmistrz Przemysław Mieloch.  
A że pogoda tego dnia dopisała, uroczystość odbyła się w plenerze – na placu 
przy budynku wielofunkcyjnym.  

W imieniu całego koła, Prezes jego Zarządu Kazimierz Wróbel przyjął gra-
tulacje i życzenia z rąk gości oraz zarządu oddziału okręgowego związku.

Przypomniał krótko historię koła, a wszyscy obecni uczcili minutą ciszy 
zmarłych już członków. 

Uczestnicy spotkania uraczeni zostali wspaniałym poczęstunkiem przygo-
towanym przez Koło Gospodyń w Pecnej oraz członkinie koła: wypiekami, 
chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym i kiełbaską z grilla. Ale największy, 
kulinarny podziw wzbudził urodzinowy tort upieczony przez jedną z pań z 

miejscowego KGW. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała, rodzinna atmosfera 
okraszana dowcipem i dobrym humorem, długimi rozmowami towarzyskimi, 
wreszcie – zabawą taneczną. 

Koło nr 1 Oddziału Mosina Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów utworzone zostało w roku 1997, a jego trzon osobowy stano-
wili wcześniejsi członkowie koła związku w Czempiniu. Jego pierw-
szy zarząd tworzyli przewodnicząca Bożena Wiatrak, jej zastępca 
Bronisława Nowak, Danuta Siewkowska, Jan Rachański i Teodozy Tomczak.  
Koło uczestniczy w życiu Oddziału Mosina ZERiI, organizuje także 
własne aktywności.

Z okazji ćwierćwiecza działalności, emerytom, rencistom i inwalidom 
z Pecnej życzymy dużo zdrowia, radości, uśmiechu i – 100 lat, 100 
lat nieprzerwanej działalności!   Joanna Nowaczyk   



Sprawozdanie 
z pracy Rady
maj – czerwiec

W maju Rada Miejska w Mosinie obradowała na 
trzech sesjach, w tym jednej sesji uroczystej w dniu 20 
maja z wręczeniem Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
natomiast  jedną z dwóch sesji czerwcowych była sesją 
„absolutoryjną”.

Na sesji 17 maja Rada spotkała się, by dokonać zmian 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z kolei 
na sesji 26 maja Radni uchwalili zmiany w Regulaminie 
udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół 
podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla 
uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych.Podjęli także 
uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych 
gromadzących na wydzielonym rachunku dochody,  źró-
dła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków 
na wydzielonym rachunku dochodów. W następnych, 
podjętych uchwałach wyrazili zgodę  na zawarcie kolejnych 
umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata 
z dotychczasowymi najemcami, a także na przystąpienie 
Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+”. Uchwałą Rady na sesji 23 czerwca utworzony 
został Środowiskowy Domu Samopomocy w Mosinie jako 
jednostka organizacyjna Gminy. Na tej samej sesji Rada 
wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej 
własność  położonej w Czapurach, ograniczonym prawem 
rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności 
przesyłu, a także kolejną uchwałą na wydzierżawienie  
w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy.. Radni obradowali także nad 3 uchwałami 
dot. miejscowych planów: przystąpiono do sporządzenia 
mpzp obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice wraz 
z autopoprawkami, uchwalono mpzp dla terenów części 
miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I wraz z au-
topoprawkami i przyjętymi wnioskami, a projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia mpzp dla terenów części miasta 
Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III, decyzją Rady 
odesłany został  pod obrady Komisji Ochrony Środowi-
ska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa. Na 
tej pierwszej z czerwcowych sesji Rada dokonała także 
zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy, zmian w uchwale w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów,  podjęła także uchwałę 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mo-
sina-Puszczykowo. Kolejne przegłosowane uchwały doty-
czyły: przekazania Burmistrzowi petycji mieszkańców ul. 
Wichrowej w Mieczewie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie 
uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia 
ul. Wichrowej w Mieczewie, określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub jej 
jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie po-
moc publiczną, zmian uchwały budżetowej i WPF oraz 
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 
które Rada uznała za bezzasadne. Na sesji 29 czerwca 
Rada obradowała nad uchwałami w sprawie udzieleni-
Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium -> LXIX  
sesja Rady Miejskiej, s. 11.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać 

się w Biuletynie Informacji Publicznej zakładce  Prawo, 
a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie mosina.esesja.
pl można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz 
sesje wraz z załączonymi dokumentami (projekty uchwał, 
inne załączniki) oraz wyniki głosowań w poszczególnych 
punktach obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń –  lipiec, sierpień
W okresie wakacyjnym, w swoim kalendarzu rocznym 

Rada zaplanowała jedną sesję – 11 sierpnia o godz. 16.00 
Komisje stałe

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego –  9 sierpnia 
godz. 17.00. Tematy: Sprawozdanie ze sprzedaży i naby-
wania mienia na dzień 30.06.2022 r.; Realizacja budżetu 
na 2022 r. – załącznik nr 7 – wydatki majątkowe od 1.06 
do 31.07.2022 r.;  Zamówienia publiczne w okresie od 
1.06 do 31.07.2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 tys. zł.; 
Zadania niewygasające z 2021 r. 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzen-
nego i Bezpieczeństwa – 4 sierpnia godz. 17.00  

Temat: Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego

Komisja Budżetu i Finansów – godz. 17.00
8 sierpnia. Tematy: Informacja szczegółowa Burmi-

strza/Skarbnika, związana z wydanymi Zarządzeniami 
Burmistrza w sprawie zmiany budżetu; Sprawozdania 
dot. wydatków bieżących par. 4010; 4110; 4120; 4170 
we wszystkich działach budżetowych, w których  w/w 
paragrafy występują, informacja o wys. wypłaconego 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże 
działach; Informacja o wynikach ekonomiczno-finanso-
wych gminnych spółek prawa Handlowego; ZUK, PUK, 
TBS za 2021r. oraz plany rozwoju. 

29 sierpnia..Tematy: Informacja szczegółowa Burmi-
strza/Skarbnika związana z wydanymi Zarządzeniami 
Burmistrza w sprawie zmiany budżetu; Sprawozdania 
dot. wydatków bieżących, par. 4010; 4110; 4120; 4170 
we wszystkich działach budżetowych, w których  w/w 
paragrafy występują oraz informacja o wysokości wy-
płaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 
4040 w tychże działach; Stan osobowy pracowników 
w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych 
oraz spółkach prawa handlowego gminy(ilość osób, ilość 
etatów) na dzień 30.06.2022 r.; Wydatki bieżące – analiza 
2022 dział 750, 754; Zaawansowanie przetargów w 2022 r.

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich programem 
znajduje się na stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/mosi-
na. Bieżące informacje dotyczące posiedzeń zamieszczane 
są na stroniewww.mosina.pl w zakładce Komunikaty 
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl. Można je również 
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541, e-mail: rada.
miejska@mosina.pl Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
można śledzić na żywo  w serwisie e-sesja (www.mosina.
esesja.pl). Oprac. Joanna Nowaczyk

Spotkania komisji
W maju i czerwcu odbyło się  15 posiedzeń komisji 

stałych.
Komisja Budżetu i Finansów

Wykonanie budżetu za 2001 r. oraz Raport o stanie 
Gminy były tematem majowo-czerwcowych posiedzeń 
komisji. Komisja omawiała także takie tematy, jak: wolne 
środki i ich podział, zaległości podatkowe, ulgi, umorzenia 
i zwolnienia, kary i odsetki od inwestycji wykonanych po 
terminie, informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika 
związaną z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w spra-

wie zmiany budżetu, sprawozdaniami dot. wydatków 
bieżących, w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich 
działach budżetowych, w których te paragrafy występują 
oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach. Te-
matem wspólnego posiedzenia z 3 innymi komisjami była 
także analiza połączenia i wydzielenia od ZUK – „Zielony 
rynek” + Targowisko + strefa + czystość w Śródmieściu 
(osobna komórka urzędu bez pośrednictwa, jedno biuro, 
mniejsze koszty ci sami pracownicy, bez ukrytych kosztów 
ZUK) i zamówienia publiczne w okresie od 1 kwietnia 
do 31 maja 2022 r. – do 130 tys. zł i ponad 130 tys. zł.,  
realizacja uchwały budżetowej na 2022 r.- załącznik nr 
7 – wydatki majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko in-
westycyjne) od 1.04. do 31.05. 2022 w zakresie zadań 
inwestycyjnych. Komisja analizowała również efektywność 
gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i 
dzierżaw oraz z zajęcia pasa drogowego. 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
W maju i w czerwcu, oprócz analizy wykonania budżetu 

za rok 2001 i Raportem o stanie Gminy, komisja zajęła się  
planem i realizacją wybranych wydatków budżetowych 
w poszczególnych placówkach oświatowych w 2021 r., 
organizacją przyszłego roku szkolnego na podstawie 
arkuszy organizacji pracy placówek oświatowych, prze-
strzenią dla seniorów. Na posiedzeniu 27 czerwca komisja 
podejmowała także wspólne tematy z komisjami Budżetu 
i Finansów, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 

Komisja Inwestycji i Mienia  Komunalnego 
Przed wydaniem kolejnego numeru Informatora... pani 
redaktor Joanna zwraca się do nas przewodniczących ko-
misji, z prośba o przygotowania krótkiego sprawozdania 
z prac jej prac.Słowo „krótkiego” jest kluczowe. Oficjalne 
protokoły z komisji są wielostronicowe, a ja mam napisać 
na pół strony. Może to i dobrze, bowiem dobry krótki tekst 
zainteresuje czytelnika. Zwięzły, konkretny, przyswajalny 
tekst, a nie epistoła, przy której czytelnik zaśnie. 
A więc biorę się do roboty.  Komisja Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, której przewodniczę, na przestrzeni maja 
i czerwca spotkała się 4 razy. W maju zmienialiśmy bu-
dżet na bieżący rok oraz omawialiśmy sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2021 r. Również opiniowaliśmy 
projekty uchwał, które ostatecznie przyjmowane są przez 
radę. Uchwały te dotyczyły przede wszystkim wyrażenia 
zgody na dalszą dzierżawię gruntów gminnych, w formie 
przetargowej i nieprzetargowej. W czerwcu  kontynuowa-
liśmy omawianie sprawozdania z wykonania budżetu w 
2021 r. Komisja uznała, że niewykonanie przez Burmistrza 
34 zadań inwestycyjnych (łącznie było ich 116, wykona-
no 82) nie daje podstaw do wydania opinii pozytywnej.  
Komisja ponadto przychylnie odniosła się do wniosku 
radnego Andrzeja Raźniego o rozszerzenie dokumentacji 
projektowej na budowy ulic na Os. Nowe Krosno. Tak 
więc prace projektowe obejmą ostatecznie: Jasną, Nadleśną, 
Śremską, Krosińską, Wybickiego, Słoneczną, Sosnową, 
Klonową, Podgórną, Czwartaków, Szpakową, Kwiatową.  
Zapoznaliśmy się również ze sprawozdaniem z realizacji 
zadań niewygasających. Co to takiego? Otóż burmistrz,  
w grudniu przedłożył radnym projekt uchwały z  wyka-
zem zadań, których nie udało się zrealizować w 2021 r. (z 
różnych przyczyn – uzasadnionych i mniej uzasadnionych). 
Rada wyraziła zgodę na ich dokończenie. Ustawowy ter-
min ich wykonania, to 30 czerwca 2022 r.  Na 25 zadań, 
21 zdążono zrealizować, 4 zadań nie. Będą kontynuowane, 



za zgodą rady, w II półroczu tego roku. Na końcu czerw-
ca, 27 dnia tego miesiąca omawialiśmy Raport o stanie 
gminy. Komisja nie wydaje opinii.  Ostateczne głosowanie 
odbyło się podczas sesji 29 czerwca. Burmistrz wotum 
zaufania od rady nie otrzymał. Rada także nie udzieliła 
absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r.  
           Jan Marciniak
Komisja Ochrony Środowiska

Na majowym posiedzeniu Komisja Ochrony Środo-
wiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
omówiła wykonanie budżetu za 2021 r. w obszarach 
tematycznych Komisji oraz funkcjonowanie programów 
dotacyjnych wymiany źródeł ogrzewania i termomo-
dernizacji. W czerwcu odbyło się spotkanie z nowym 
Komendantem Komisariatu Policji w Mosinie p. Bar-
toszem Nyga, który dokonał autoprezentacji. Nadto 
omówiono problem bezpieczeństwa w szkołach naszej 
Gminy. Najwięcej czasu poświęcono współpracy z WPN 
i RPK. Zagadnienie to przybliżyli nam przedstawiciele: 
Wielkopolskiego Parku Narodowego – Dyrektor p. Zbi-
gniew Sołtysiński oraz Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego – Dyrektor p. Daniel 
Lisek. Z dyskusji można wywnioskować, że jest to obszar, 
który należy poprawić.           Elżbieta Jarecka

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie   

w miesiącu maju br. zajmowała się kontrolą finansową 
gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. oraz 
analizą sprawozdania finansowego Gminy Mosina 
za 2021 r., sprawozdania z wykonania budżetu 2021 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia gminy. 
Co do finansowych aspektów gospodarki odpadami 
to na działalności związanej z gospodarowaniem od-
padami komunalnymi w 2021 roku Gmina wykazała 
stratę w wysokości 733.586,63 zł, przy przychodach na 
poziomie 10.237.245,61 zł i wydatkach 10.970.832,24 zł. 
Dochody z opłat nie pokrywają zatem w całości wydat-
ków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. Podstawowymi problemami 
dotyczącymi odpadami jest to, że w Mosinie przybywa 
śmieci co generuje wysokie koszty odbioru z posesji i koszty 
odbioru w sortowni śmieci w Jarocinie. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że w stosunku do wykonania 2020 r. strata 
uległa istotnemu obniżeniu a czynione działania (w tym 
planowane od października  br. odbieranie selektywne 
frakcji popioły) powinny doprowadzić w 2022 r. do zbi-
lansowania przychodów i kosztów odbioru śmieci. W 
zakresie analizy wykonania budżetu 2021 r. to w ramach 
posiedzeń komisji w miesiącu maju i czerwcu br.  Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie podjęła uchwałę  
o wnioskowaniu udzielenia za 2021 roku absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina z wykonania budżetu za 
2021 rok -  2 głosami ZA, 1 PRZECIW i 1 Wstrzymują-
cym się.              Andrzej Raźny

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamiesz-
czone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gmi-
ny->Protokoły.
LXIX  sesja Rady Miejskiej

Sesja 29 czerwca poświęcona była Raportowi o stanie 
Gminy i wotum zaufania oraz absolutorium dla Bur-
mistrza za miniony rok. Rada Miejska po uprzednim 
przeprowadzeniu debaty nad raportem, nie podjęła 
uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania, 
tym samym go nie udzieliła. Jest to już trzecia uchwała o 

nieudzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza w obecnej 
kadencji.  Kolejny raz Rada nie podjęła także uchwały  
o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina.

Najważniejszymi punktami 69.Sesji Rady Miejskiej w 
Mosinie było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. 
Pierwszy dotyczył udzielenia wotum zaufania Burmi-
strzowi Gminy Mosina, a drugi udzielenia absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Zanim doszło do głosowania nad pierwszym projektem 
uchwały, przedstawiciel firmy Curulis Sp. z o.o. która 
przygotowała raport (za kwotę 25 614.75 zł) zaprezen-
tował najważniejsze elementy dokumentu. Od 2018 r., 
wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), 
muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 
31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności 
burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realiza-
cję programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu 
obywatelskiego. W debacie mogą również wziąć udział 
mieszkańcy, niestety w tym roku nie wpłynęło żadne 
zgłoszenie. Podczas debaty, radni poruszyli wiele aspek-
tów funkcjonowania naszej Gminy oraz Burmistrza jako 
organu wykonawczego. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania, rada po raz trzeci nie udzieliła Burmistrzowi 
wotum zaufania (głosy: 2 za, 14 przeciw, 4 wstrzymujące).

Za głosowali – Waldemar Waligórski, Waldemar 
Wiązek, przeciw głosowali – Ewelina Dudek, Agnieszka 
Gorzyńska, Elżbieta Jarecka, Łukasz Kasprowicz, Mi-
chał Kleiber, Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, 
Ziemowit Maląg, Jan Marciniak, Dominik Michalak, 
Adam Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Jolanta 
Szymczak, wstrzymali się od głosu – Arkadiusz Cebulski, 
Izabela Demska, Zbigniew Grygier, Ryszard Rybicki,  przy 
nieobecności radnej Wiesławy Mani.  

 Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, 
w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch 
kolejnych latach, Rada Miejska może zainicjować proce-
durę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza, nie wcześniej niż po 14 dniach od podjęcia 
uchwały.

Drugie głosowanie dotyczyło podjęcia uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium czyli stwierdzenia 
prawidłowości działań finansowo-gospodarczych. W 
tym przypadku Rada nie podjeła uchwały, ze względu 
na brak bezwzględnej ilości głosów (głosy: 2 za, 4 prze-
ciw, 14 wstrzymujące). Za głosowali – Waldemar Wali-
górski, Waldemar Wiązek, przeciw głosowali – Łukasz 
Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman Kolankiewicz, Jan 
Marciniak, od głosu wstrzymali się – Arkadiusz Cebulski, 
Izabela Demska, Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska, 
Zbigniew Grygier, Elżbieta Jarecka, Marcin Ługawiak, 
Ziemowit Maląg, Dominik Michalak, Adam Moni-
kowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, 
Jolanta Szymczak, przy nieobecności Wiesławy Mani.   
Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się  
z przebiegiem sesji, w tym debaty, na stronie www.mosina.
esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady (sesja z dnia 29 czerwca 
2022r.) .                          Dominik Michalak

Szansa na rozwój budownictwa komunalnego – 
relacja z posiedzenia komitetu rewitalizacji

Od wielu lat Gmina Mosina zmaga się z problemem 
budownictwa komunalnego. Z roku na rok liczba osób 
oczekujących na lokal wydłuża się, a osoby zamieszkujące 
obecny zasób doświadczają wielu problemów związa-
nych ze stanem technicznym budynków (konstrukcje 
nośne, dachy itp.). Podczas  czerwcowego posiedzenia 
komitetu rewitalizacji dyskutowaliśmy odnośnie możli-

wości wdrożenia kilku rozwiązań, które mogą wspomóc 
działalność tego obszaru działalności Gminy. Podczas 
dyskusji poruszaliśmy konieczność  zwiększenia roli To-
warzystwa Budownictwa Społecznego oraz Zakładu 
Usług Komunalnych w zakresie kształtowania polityki 
mieszkaniowej na najbliższe lata. Wskazaliśmy również 
konieczność podjęcia starań w zakresie uzyskania bez-
zwrotnych środków zewnętrznych np. z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród możliwych 
rozwiązań, pojawił się pomysł przejęcia od spółki TBS 
ważnej dokumentacji projektowej na budowę około 
64 mieszkań w Krośnie w celu złożenia wniosku do 
programu Funduszu Dopłat z którego można starać się  
o bezzwrotne finansowanie inwestycji na poziomie 80%. 
Budowa mieszkań umożliwi zwiększenie rotacji w zasobie 
gminnym oraz otworzy nowe możliwości dla moder-
nizacji lub zbycia obecnego zasobu. Wniosek komitetu 
odnośnie przejęcia dokumentacji projektowej od TBS po-
parła również komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego 
Rady Miejskiej w Mosinie. Mam nadzieję, że będzie to 
początek zmian w prowadzonej polityce mieszkaniowej 
przez Gminę Mosina, a burmistrz niezwłocznie przystąpi 
do działań w tym zakresie.           DM
Promenada – zlecono opracowanie koncepcji

Po wielu latach starań udało się przekonać członków 
mosińskiego samorządu do kontynuacji przebiegu prome-
nady biegnącej wzdłuż kanału mosińskiego. W czerwcu 
br. zostało zlecone opracowanie koncecji projektowej dla 
wykonania promenady na odcinku od Parku Budzyń 
do Krosinka (ul. Lipowej) wraz z uzgodnieniem kładek 
pieszo-rowerowych. Zgodnie z umową projektant ma 18 
miesięcy na zaprezentowanie koncepcji. Członkowie ko-
mitetu rewitalizacji chcąc aktywnie włączyć mieszkańców 
w proces tworzenia koncepcji, będą na bieżąco informo-
wać o postępie prac oraz o poszczególnych spotkaniach 
roboczych w tej sprawie. Jednym z istotnych elementów 
promenady jest również zaprojektowany i uzgodniony 
ze stroną społeczną SKATEPARK, który powstanie tuż 
obok Stadionu Sportowego OSIR przy ul. Konopnickiej. 
Obecnie oczekujemy na ogłoszenie przez Urząd Miejski 
przetargu na prace budowlane, odpowiednie środki zo-
stały zapewnione w budżecie Gminy Mosina.       DM 

Komitet Rewitalizacji bez możliwości konsultacji 
w sprawie Kokotka

Od kilkunastu lat prowadzona jest dyskusja o koniecz-
ności ratowania wyjątkowego budynku, jakim jest tzw. 
Kokotek zlokalizowany przy ulicy Wawrzyniaka w Mosi-
nie. Decyzją obecnego Burmistrza ma zostać ulokowane 
w tym budynku muzeum regionalne. W tym zakresie 
zostały zlecone przez Burmistrza działania projektowo-
-koncecyjne. Podczas posiedzenia komitetu rewitalizacji 
pod koniec ubiegłego roku oraz w maju br. członkowie 
oraz goście zawnioskowali o wgląd w dokumentację oraz 
uwzględnienie osób zainteresowanych w proces uzgad-
niania koncepcji. Niestety komitet rewitalizacji, który re-
prezentuje mieszkańców w procesie rewitalizacji, do tej 
pory nie został zapoznany z opracowaną dokumentacją 
oraz nie został uwzględniony w procesie opracowywania 
koncepcji. Wątpliwość wielu osób wzbudza przeznaczenie 
budynku pod działalność muzealną. Bez możliwości 
wypowiedzenia się przez stronę społeczną, nie ma jednak 
możliwości zaproponowania alternatywnego zagospo-
darowania tego miejsca na np. Centrum Aktywności 
Lokalnej dla mieszkańców Gminy Mosina.             DM
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nagrodY dla NASZYCH atrakcji
W trzeciej edycji Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego, 

tytułem Rekomendowanej Atrakcji 2022 nagrodzone zostały 3 podmioty z 
Gminy Mosina: Muzeum Pałac w Rogalinie (z największą liczbą punktów  
w kategorii „Muzea”, Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także po 
raz kolejny nasza samorządowa instytucja kultury – Galeria Sztuki w Mosinie!   

Celem przedsięwzięcia, zorganizowanego przez Poznańską Lokalną Or-
ganizację Turystyczną (PLOT) we współpracy z Powiatem Poznańskim, jest 
systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji po-
znańskiej. Aby otrzymać certyfikat atrakcje turystyczne musiały wykazać 
się odpowiednim standardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty  
i działań promocyjnych. Uroczysty finał zorganizowano na terenie Gościńca 
Siedem Drzew w Biskupicach, gdzie Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński 
wręczył przedstawicielom atrakcji pamiątkowe certyfikaty.         
       Gratulujemy! 

PP.6721.14.2019 Mosina, 12 lIPCA 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 
r., poz. 503 t.j.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029 t.j.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi 
Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II. Projekt planu 
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
wyłożony do publicznego wglądu od 8 sierpnia 2022 r. do dnia 29 
sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, 
pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: 
www.mosina.pl->BIP->Organy Gminy->Burmistrz->Obwieszczenia 
planistyczne->Plany miejscowe. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22 sierp-
nia 2022 r. o godzinie 16:00 za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział w dyskusji 
będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej - szczegółowy 
link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, pod 
treścią niniejszego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej 
pół godziny przed rozpoczęciem dyskusji.Zgodnie z art. 18 ust. 1 
ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2022 r.

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

I Mityng w Mosinie
W Mosinie, w ostatnią sobotę maja, miało miejsce niecodzienne wydarzenie 

– odbył się pierwszy Mityng Sportowy dla rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Tę ważną imprezę sportową, w której udział wzięli zawodnicy nie 
tylko z naszej Gminy, zorganizowało Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełno-
sprawni w Mosinie przy współpracy różnych środowisk. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Mosina, a patronatem sportowym, 
ambasador tych zawodów – mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski. 28 maja 
Hala widowiskowo-sportowa OSiR w  Mosinie, zamieniła się w arenę zmagań 
sportowych w ramach I Mityngu Sportowego dla rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Pięć sportowych drużyn reprezentujących Mosińskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Mosiny, Środowisko-
wy Dom Samopomocy Dom Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa, Fundację 
Niesiemy Nadzieję z Poznania, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wspólna Droga 
z Lubonia oraz gospodarza wydarzenia – Stowarzyszenie Sami Swoi Niepeł-
nosprawni z Mosiny, rywalizowano w pchnięciu kulą, rzutach oszczepem, 
dyskiem i młotem, skoku w dal i trójskok, biegu płaskim i biegu przez płotki. 
Ich skład stanowili zawodnicy z niepełnosprawnościami, ich rodzice i opie-
kunowie drużyn.

Zawody przebiegały z zachowaniem sportowego ceremoniału, a każdą  
z konkurencji oceniał zespół sędziowski. Towarzyszyła im wspaniała atmosfera 
i moc radości, zarówno wśród zawodników, jak i kibiców dopingujących ich 
z widowni. Ostatecznie zwycięzcą mityngu, mimo wyrównanej, sportowej 
rywalizacji, okazała się drużyna Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczyko-
wa, która odebrała, jako najlepsza Puchar Burmistrza Mosiny. A wszyscy 
zawodnicy, w dowód uznania za wspaniałą, sportową postawę i osiągnię-
cia w konkurencjach, udekorowani zostali medalami przez samego mistrza 
olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego. Zawodom towarzyszyły inne atrakcje 
przygotowane przez organizatorów – bufet dla uczestników mityngu, a także 
stoiska profilaktyki zdrowotnej, przy których można było skorzystać z różnych 
bezpłatnych badań: poziom cukru we krwi, ciśnienia, saturacji, słuchu, czy 
wad postawy. Porad udzielali fizjoterapeuci, a także psycholog… 

– Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem zorganizowania wydarzenia 
sportowego i korzystając ze wsparcia finansowego Gminy Mosina w ramach 
otwartych konkursów ofert,  podjęliśmy się organizacji I Mityngu Sportowego 
– mówi Violetta Bartnikowska, Prezes Stowarzyszenia Sami Swoi Niepeł-
nosprawni w Mosinie. – Celem mityngu była zdrowa rywalizacja sportowa 
pomiędzy niepełnosprawnymi zawodnikami, promocja zdrowego stylu życia, 
nawiązanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, sprawdzenie 
odwagi i możliwości osób z niepełnosprawnością i to nam się chyba udało. 
Wielkie sportowe emocje, wzruszenie i radość ze zwycięstwa utwierdziły nas  
w decyzji o organizacji kolejnego mityngu, za rok, z większą ilością drużyn  
i większą ofertą bezpłatnych badań dla osób przybyłych na to wydarzenie – dodaje 
pani prezes. – Kilka godzin świetnej zabawy i relaksu było możliwe dzięki pracy 
całego Stowarzyszenia SAMI SWOI, ale także hojności sponsorów, darczyńców, 
partnerów, firm i osób wspierających organizację mityngu. Serdecznie dziękujemy! 

Partnerami wydarzenia byli: Orto-Punkt Czempiń, OSiR Mosina, Szpital 
Puszczykowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Pecnej, Kind Aparaty Słuchowe 
– Leszno oraz Poznańskie Towarzystwo Amazonek. Wsparcia finansowego 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 
udzieliła Gmina Mosina.     Joanna Nowaczyk

Panu Janowi Szwarc-Górnemu wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci

Brata
składają

Burmistrz Gminy Mosina  

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie
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Dzień Dziecka w Krośnie
Festyn z okazji Dnia Dziecka w Krośnie odbył się w niedzielne popołudnie 

12 czerwca, impreza zgromadziła wielu mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. 
Na małych i dużych czekało dużo atrakcji m.in. szaleństwo na dmucha-

nych zamkach, gry i zabawy z animatorami, malowanie buziek, zwierzątka  
z baloników, bańki mydlane, a także błotna kuchnia, polowanie na owady 
i możliwość stworzenia oryginalnych roślinnych obrazów na płótnie…
ponadto przejażdżka bryczką, Heavy Rescue SGRT OSP Mosina zapre-
zentowało sprzęt strażacki oraz strażacki prysznic, czyli trochę wody dla 
ochłody. W trakcie festynu można było posmakować ukraińskich specjałów 
tj. pielmieni czy pysznego ukraińskiego miodowego tortu i wiele innych 
pyszności, przygotowanych przez przebywających w Świetlicy Wiejskiej 
w Krośnie uchodźców z Ukrainy.

Pogoda dopisała i umiliła wszystkim spędzony czas. Biorąc pod uwagę 
te wszystkie atrakcje można stwierdzić, że każdy znalazł coś dla siebie  
i myślę, że nie było ani jednej osoby która nie spędziłaby dobrze tego 
popołudnia. Był to szczególny i wyjątkowy dzień, bo spędzony i przygo-
towany z uchodźcami z Ukrainy. 

Sołecki Dzień Dziecka
W sobotę, 4 czerwca, na terenie Klubu i Placu Zabaw dzieci z Sołectwa Sowiniec, 

Sowinki świętowały swój Dzień Dziecka, przygotowany po raz kolejny przez 
Sołtysa i Radę Sołecką. W organizację tej imprezy, zaangażowało się wiele osób, 
a na festynie bawiły się nie tylko dzieci ,,sołeckie”, ale gościnnie także dzieci  
z pobliskiej okolicy. Przy pięknej, słonecznej aurze, plac zabaw wypełnił się dziećmi, 
które na doroczny festyn z okazji ich święta przybyły w towarzystwie swoich 
rodziców, babć, czy dziadków. A czekało na nie tu moc niespodzianek. Były nie-
konwencjonalne konkurencje sprawnościowe z nagrodami, przejażdżki bryczką. 
Strażacy z Pecnej przewieźli dzieci wozem strażackim. W miejscu wydarzenia 
zjawił się także „patrol” Policji oraz Straży Miejskiej z Mosiny  lecz wcale nie 
interwencyjnie, a gościnnie. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich sowi-
ty poczęstunek „pod chmurką” – kiełbaski z rusztu, pyry z gzikiem, przekąski  
i pyszne, domowe placki prosto z piekarników członków Rady Sołeckiej Sołec-
twa Sowiniec, Sowinki.  Zorganizowanie tak atrakcyjnego święta dla dzieci nie 
byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, z panią Sołtys Izabelą 
Wójciak na czele, której pomagała cała rodzina, a także Rady Sołeckiej, miesz-
kańców Sowinek. Imprezę wsparł organizacyjnie Jacek Rogalka, który zapewnił 
nagłośnienie i poprowadził konferansjerkę. Rozbawione i uśmiechnięte buzie 
dzieciaków, to najlepsza nagroda dla dorosłych, za ich wysiłek. 

Powitanie lata w Czapurach
…. na Osiedlu Leśnym dzieci z Sołectwa Czapury i jego okolic powi-

tały witały lato. Animacje, malowanie twarzy, popcorn, cukrowa wata  
i cieszące się największym zainteresowaniem ogromne zjeżdżalnie na 
dmuchanych zamkach, to niektóre z atrakcji przygotowanych dla nich 
w tym dniu przez Sołtysa i Radę Sołecką Czapur. Impreza, na którą 
ściągnęli licznie mieszkańcy, odbywała się na nowym placu zabaw. 
Jak informuje sołtys Waldemar Waligórski, zgodnie z założeniami 
projektu w przyszłości ten rekreacyjny teren wzbogacony ma zostać 
w boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.  

Organizatorzy „Powitania lata” w Czapurach  dziękują sponsorom  
i wszystkim osobom, które wsparły ich w przygotowaniu  wydarzenia. 
Zapowiadają także, że we wrześniu zaplanowali lato pożegnać wspólnie 
z dziećmi i ich rodzinami, w tym samym miejscu.  Tekst i fot. JN    

Wieczorem, 24 czerwca odbył się pierwszy koncert w ramach Mo-
sińskiego Festiwalu Muzycznego. Byliśmy świadkami pięknego wyko-
nania utworów J.S. Bacha, F. Chopina, H. Wieniawskiego i J. Hubay 
w wykonaniu Barbary Żołnierczyk - młodej, niezwykle uzdolnionej 
skrzypaczki oraz Piotra Szychowskiego, który po raz kolejny zaprezen-
tował mosińskiej publiczności najwyższy poziom gry na fortepianie. 
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny, niemniej emocjonujący koncert, 
który odbędzie się 30 lipca o godz. 21:00 - wystąpi zespół wykonawczy 
Ami Ensemble - usłyszymy Antonio Vivaldi - Le Quattro Stagioni op. 8 
(Cztery Pory Roku). Wyjątkowi wykonawcy i wyjątkowa kompozycja. 
Zapraszamy!!! WSTĘP WOLNY Najbardziej usportowiona 

– Gmina Mosina
Gmina Mosina została laureatem współzawodnictwa sportowego 

szkół powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2021/2022, otrzymu-
jąc, podobnie jak w roku ubiegłym, tytuł najbardziej usportowionej 
Gminy! Rywalizację sportową szkół z terenu powiatu poznańskiego 
organizuje Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. Na ostateczny 
wynik składają się punkty uzyskane przez szkoły w zawodach, w da-
nym roku szkolnym.W zakończonym współzawodnictwie sportowym 
szkół powiatu poznańskiego wystartowali uczniowie z 16 gmin, re-
prezentując 106 placówek – ok. 4,5 tys. zawodniczek i zawodników. 
Koordynatorem zawodów szkolnych na etapie gminnym, a także na 
etapie powiatowym jest nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.  
     Gratulujemy!  JN

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Jestem bardzo dumny 
z tego, że drugi raz z rzędu otrzymaliśmy tytuł najbardziej usportowionej 
gminy powiatu poznańskiego. Gratuluję zawodnikom – naszym uczniom, 
nauczycielom, rodzicom, wychowawcom, dyrekcjom szkół. To wkład pracy 
ich wszystkich. Dziękuję Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, bo ten sportowy 
sukces to także jego zasługa. Mamy dobrą infrastrukturę sportową, którą 
dalej unowocześniamy, chcemy, żeby była nie tylko dobra, ale bardzo 
dobra! Wierzę, że to pierwsze miejsce na podium uda nam się utrzymać 
także i w przyszłym roku. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do 
podnoszenia kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Oddaliśmy właśnie do 
użytku obiekt lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 2. Będziemy 
rozbudowywać bazę sportową także przy innych szkołach, tak żeby nasi 
uczniowie mogli przez kolejne lata te trofea zdobywać, z pożytkiem przede 
wszystkim dla samych siebie, dla własnego zdrowia. 
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UWAGA!
1. Papier po pieczeniu wrzucamy do „odpadów zmieszanych”, 
a nie do „papieru”.
2. Zabawki wrzucamy do „metali i tworzyw sztucznych”.
3. Popioły wrzucamy do odpadów „zmieszanych” wyłącznie 
do 31.08 br. !
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Prawidłowość prowadzenia segregacji odpadów na nieruchomościach 
dokonywana jest m.in. przez firmę wywozową przy odbiorze odpadów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowany jest system 
ostrzeżeń (żółte i czerwone karteczki). Są one sygnałem dla właściciela 
nieruchomości, że odpady są niewłaściwie segregowane. Powtórze-
nie się takich sytuacji skutkować będzie zgłoszeniem tego faktu do 
urzędu, który będzie mógł wszcząć procedurę podwyższenia takiemu 
mieszkańcowi stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów o 100 %.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. na terenie gminy Mosina mieszkańcy 
jak i firmy zobowiązani są do segregacji odpadów na minimum pięć 
podstawowych frakcji oraz gromadzenia ich w pojemnikach, bądź 
workach odpowiednich kolorów:

- tworzywa sztuczne i metale (pojemnik/worek żółty),
- papier i makulatura (kontener/worek niebieski),
- szkło opakowaniowe (kontener/worek zielony),
- odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy),
- resztkowe odpady komunalne (pojemnik czarny).
Od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia  10 maja 2021 r. w sprawie selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym worki oraz 
pojemniki do zbierania odpadów mają posiadać odpowiednie kolory 
przypisane do frakcji. Pojemniki, mogą być pokryte kolorami i napi-
sami przypisanymi do odpowiednich frakcji w części, nie mniejszej 
jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla 
korzystających z pojemników.

Od 1 września bieżącego roku na terenie gminy Mosina Uchwałą Rady 
Miejskiej w Mosinie wprowadzona zostanie segregacja szóstej frakcji 
odpadów – popioły. Od tego dnia mieszkańcy, na nieruchomościach, 
gdzie powstaje odpad w postaci popiołu zobowiązani są do zbierania 
go w osobnym pojemniku z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym 
lub szarym oznaczonym napisem „Popiół”. Umieszczanie popiołu  
w pojemniku na odpady zmieszane traktowane będzie jako naruszenie 
zasad selektywnej zbiórki odpadów. Częstotliwość odbioru popiołu 
będzie następująca:

1) w zabudowie jednorodzinnej – w systemie pojemnikowym, nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 października do 30 
kwietnia. W okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż raz na 
8 tygodni; 

2) w zabudowie wielorodzinnej – w systemie pojemnikowym, nie 
rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 października do 30 kwietnia. 
W okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. 
Harmonogramy odbioru popiołów zostaną udostępnione mieszkańcom 
do końca sierpnia 2022 r.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Mosina istnieje obowiązek segregacji odpa-
dów komunalnych. Selektywnemu gromadzeniu i odbiorowi podlega 
kilkanaście frakcji odpadów komunalnych. Do frakcji odbieranych  
z terenu nieruchomości należą:

- metale i tworzywa sztuczne,
- papier i makulatura,
- szkło opakowaniowe,
- odpady biodegradowalne,
- zmieszane odpady komunalne,
- popiół,
- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Pozostałe frakcje podlegające selektywnemu zbieraniu, dostarczać 

należy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ul. Sowinieckiej. Należą do nich następujące odpady:

- opakowania po odpadach niebezpiecznych (np. po farbach, lakierach, 
klejach, materiałach budowlanych),

- odpady zielone w postaci gałęzi, liści lub traw,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza harmonogramem 

zbiórki bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej),
- opon (limit 4 szt./os.),
- baterie,
- żarówki i świetlówki,
- szkło płaskie, np. szyby, szklana część kabiny prysznicowej, szklane 

części mebli,
- odpady z plastiku twardego, np. doniczki, wiadra i miski plastikowe, 

zabawki itp.
- przeterminowane leki oraz materiały po iniekcjach np. strzykawki,
- odzież i tekstylia,
- odpady poremontowe (limit 200 kg), z podziałem na:
a) odpadowy styropian budowlany – odpad styropianu stanowiący 

pozostałość po remoncie budynków na nieruchomościach zamieszka-
łych, bez zanieczyszczeń,

b) gruz poremontowy – odpady betonu, cegieł, pustaków, tynku, 
glazura i dachówki,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie przy ul. 
Sowinieckiej 6G w Mosinie czynny jest w poniedziałki, środy, czwartki 
i piątki w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty 

w godzinach 9:00-17:00. 

WYMIANA „KOPCIUCHÓW”
 Z BUDŻETU GMINY - WZNOWIENIE WNIOSKÓW

Po wyczerpaniu się w maju puli środków w budżecie gminy prze-
znaczonych na dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów, burmistrz 
podjął decyzję o uruchomieniu środków finansowych zapisanych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023. Dzięki temu 
możliwe będzie kontynuowanie udzielania dofinansowań na wymia-
nę urządzeń grzewczych nie spełniających standardów emisyjnych. 
Przyjmowanie wniosków na nowo ruszyło z dniem 4 lipca i potrwa 
do 30 września br. lub do momentu wyczerpania się puli środków 
przeznaczonych na ten cel.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie 
Nr LXIV/551/22 (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3739) dofinansowanie 
kotłów na paliwo stałe możliwe jest wyłącznie w przypadku za-
stosowania kotłów spełniających wymagania dyrektyw UE tzw. 
Ekoprojektu oraz w przypadku braku technicznych możliwości 
przyłączenia do sieci gazowych lub cieplnych.

Z kolei dofinansowanie wymiany kopciucha na kocioł gazowy 
może być udzielone w przypadku budynków/lokali posiadających 
już przyłącze gazowe. Jest to podyktowane długim czasem od mo-
mentu uzyskania warunków technicznych przyłączenia i zawarcia 
umowy o przyłączenie, a fizycznym wykonaniem przyłącza.

Dofinansowanie będzie udzielane dla budynków/lokali, dla których 
złożono deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dofinansowywane przedsięwzięcie będzie musiało też zostać wy-
konane najpóźniej do 15 listopada. 
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Właścicielu i zarządco!
po 30 czerwca wciąż 
składamy deklaracje 
do CEEB

Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego wła-
ściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roz-
targnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym 
ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl 
albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. 
Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje 
automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. 
Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB.

Przypominamy, w jaki sposób można złożyć deklarację?
1)  w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując 

do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy 
i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pie-
niędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich 
do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. 
Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać 
listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we wła-
ściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:
   • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
   • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uru-

chomienia,

• dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie 
deklaracji.
Wskazówka

Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych 
do CEEB mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. Tym kanałem 
deklaracje będą wpływać do końca 2022 roku, dlatego niektóre 
deklaracje złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne  
w systemie CEEB. Nie powoduje to jednak żadnego dodatkowego 
obowiązku dla właścicieli czy zarządców budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego 
Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje  
w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest po-
prawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie 
tzw.: „kopciuchów”. Link do strony projektu: https://www.gunb.
gov.pl/podmenu/1713

źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/wlascicielu-i-za-
rzadco-po-30-czerwca-wciaz-skladamy-deklaracje-do-ceeb 
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Sami posadzili kwiaty
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie posadzili kwiaty na mosińskim 

rynku i targowisku. To ich własna, oddolna inicjatywa, którą podjęli ze 
względu na rosnące koszty utrzymania zieleni. Pomysł samodzielnego 
posadzenia zieleni w donicach w miejskim centrum, które po sezonie 
wiosennym stały jeszcze puste, narodził się w Referacie Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa. – Zaprosiliśmy także koleżanki i kolegów  
z innych referatów do udziału w naszym przedsięwzięciu, a oni chętnie nas 
wsparli – informuje Radosław Łucka, kierownik referatu. Na potrzebę 
nasadzeń Gmina zakupiła materiał roślinny. Aranżację przygotował Mi-
chał Dudziak, a  koordynacją przedsięwzięcia i fachowym instruktarzem 
sadzenia zajęła się Danuta Sobańska. – Posadziliśmy w donicach hortensje, 
rozplenice, wilce i rozchodniki – wyjaśnia D. Sobańska. Pracownicy Urzędu 
zajmą się teraz także pielęgnacją posadzonych roślin, we własnym za-
kresie.  Ich inicjatywa, samodzielnego wykonania nasadzeń i pielęgnacji 
posadzonych roślin, pozwoli zaoszczędzić w budżecie środki, które będzie 
można przeznaczyć na inne potrzeby.  JN Fot. J.Nowaczyk, B. Mamoński

Konsekwentnie z odpadami
5 lipca br. uczestniczyłem w spotkaniu branżowym „Śniadanie  

z Przeglądem Komunalnym” poświęconemu gospodarce  odpadami. 
Spotkanie

„Przegląd Komunalny” to jedno najbardziej znanych czasopism  
w Polsce poświęconych tematyce komunalnej. Uczestnikami spotka-
nia byli prezesi instalacji przetwarzania odpadów zachodniej Polski, 
spółek wywożących odpady, włodarze trzech samorządów – Jarocina, 
Kępna i Mosiny oraz największy specjalista w dziedzinie odpadów 
Mecenas Maciej Kiełbus.

W czasie rozmowy wszyscy uczestnicy spotkanie przedstawiali 
podmioty, które reprezentują i największe zadania, jakie udało się 
zrealizować oraz wyzwania przed którymi stoją.

Wśród poruszanych spraw omawiano nierówność traktowania od-
padów segregowanych, dla których, jeżeli są eksportowane przyjmuje 
się odzysk w 100 proc., a jeżeli są zagospodarowywane w Polsce, to 
przyjmuje się realny poziom recyklingu, czyli poniżej 100 proc. Jest 
to o tyle ważne, że w następnych latach będą radykalnie przyrastać 
procenty odzysku, jakie każda z gmin będzie musiała uzyskać.     
Najlepsza instalacja – najmniejsze ryzyko

Wszyscy uczestnicy spotkania powtarzali, że ZGO Jarocin (Wielko-
polskie Centrum Recyklingu) to najlepsza instalacja, która zapewnia 
największe możliwości recyklingu. To daje nam wielkie poczucie 
bezpieczeństwa,  że nie będziemy płacili kar za nie osiągnięcie usta-
wowych wskaźników. Ale musimy pamiętać, że my również musimy 
dbać o segregację – to jest współdziałanie nas oraz instalacji zago 

spodarowującej 
odpady.

Warto wspo-
mnieć, że mimo odległości do Jarocina, płacimy o 5 zł mniej od 
każdego mieszkańca niż w gminach należących do Związku Mię-
dzygminnego „Selekt”, do którego należeliśmy (30 zł od osoby Gmina 
Mosina wobec 35 zł w gminach „Selekt”). Faktem jest, że w latach 
2017-2019 dopłacaliśmy jako gmina znaczące środki z budżetu gmi-
ny do gospodarki odpadami, ale wynikało to głównie z obowiązku 
dowodu odpadów do instalacji Piotrowo I, które zagospodarowywało 
nasze odpady w cenach zawyżonych wobec stawek dla gmin z „Selekt”.

Jan Marciniak w minionej kadencji wzywał p. Jerzego Rysia, Bur-
mistrza Gminy Mosina, aby zwolnił mnie z urzędu za wyjście ze 
„Selektu” i za ponoszone koszty gospodarki odpadami. W obecnej 
kadencji, w roku 2019, już jako radny Jan Marciniak domagał się, 
abym nie był burmistrzem z tego samego powodu.

Życie pokazało, że wyjście z „Selektu” było decyzją słuszną. Płacimy 
jako mieszkańcy mniej niż w gminach „Selektu” o 5 zł (przeliczając na 
wszystkich 32 300 mieszkańców w systemie daje to łączną oszczędność 
prawie 2 mln rocznie). Dodatkowo zawozimy odpady do najlepszej 
instalacji, dzięki czemu możemy uniknąć kar za niewywiązywanie 
się z ustawowych obowiązków poziomu recyklingu. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

URATOWANA
Na parkingu za Urzędem Miejskim zauważona została młoda sikorka, 

z uszkodzonym skrzydłem. Pozostawiona w tym miejscu nie miała 
szans na przeżycie. Ptak został przewieziony przez Straż Miejską do 
lecznicy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w 
Poznaniu, z którym Gmina Mosina ma podpisaną umowę na realizację 
takich interwencji. Po wyleczeniu zostanie wypuszczony na wolność. 

Warto pamiętać, że zabranie zwierzęcia z jego naturalnego środo-
wiska powinno być ostatecznością, gdy jest ono w sytuacji realnego 
zagrożenia:  kiedy ptak znajduje się w niebezpiecznym miejscu (np. 
ruchliwa ulica, betonowa okolica, miejsce, brak możliwości poży-
wienia się i schronienia, miejsce bytowania drapieżników np. kotów, 
drapieżnych ptaków, kiedy ptak potrzebuje pomocy weterynaryjnej 
np. ma widoczne obrażenia, jest osłabiony, osowiały, ma spore ubytki 
w upierzeniu, ma problem ze skrzydłem np. ciągnie je za sobą, bolącą 
nogę, zlepione, postrzępione pióra, obrzmiałe lub zaropiałe oczy, na 
ciele widoczna jest duża liczba pasożytów, kiedy przez dłuższy czas 
rodzice nie przylatują, a ptak jest głodny i wyczerpany. 

JN / fot. D.Sobańska
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Upamiętnimy Pułkownika
15 sierpnia, w rocznicę bitwy warszawskiej, Gmina Mosina 

upamiętni jednego z bohaterów tej wojny, zasłużonego dla hi-
storii lotnictwa II Rzeczypospolitej, związanego z Mosiną płk 
pil. bal. Aleksandra Wańkowicza. W Parku Strzelnica o godz. 
11.00  planowane jest uroczyste odsłonięcie obelisku jego pamięci, 
który powstanie dzięki współpracy Burmistrza Gminy Mosina 
z Instytutem Pamięci Narodowej. 

Inicjatorem upamiętnienia w Mosinie tej wybitnej postaci jest 
puszczykowski regionalista i przewodnik turystyczny Ro-
bert Kiszkurno, który zbadał losy pułkownika i jego związek  
z Mosiną. Ideę zachowania o nim pamięci w Mosinie kon-
tynuuje od kilkunastu miesięcy. Początkowo złożył wniosek 
do Rady Miejskiej o upamiętnienie płk Wańkowicza przez 
nazwanie jego imieniem ronda w mieście. Niestety sprawa, 
jak mówi, z przyczyn mu nieznanych „stanęła w miejscu”. 
Kolejny jego wniosek skierowany do Burmistrza Gminy Mosina dotyczył 
nazwania imieniem bohatera ulicy na Pożegowie. Procedura w tej sprawie 
jest obecnie w toku. Kilka miesięcy temu Robert Kiszkurno złożył również 
wniosek do IPN o wpisanie znajdującego się w Mosinie grobu Aleksandra 
Wańkowicza do ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość 
Polski. Inicjatywa upamiętnienia pułkownika obeliskiem w Parku Strzelnica 
to właśnie wynik zainteresowania zarówno IPN-u, jak i Burmistrza Gminy 
Mosina upamiętnieniem tej postaci. Podczas wizji lokalnej w Parku Strzelni-
ca Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN  
w Poznaniu Wojciech Chałupka i Burmistrz Przemysław Mieloch uzgodnili 
lokalizację obelisku, który sąsiadować będzie z wcześniej odsłonięty obeliskiem 
poświęconym Twórcom Mosińskiego Harcerstwa.    

– Ogromnie się cieszę, że kolejna, zasłużona dla polskiej niepodległości postać 
płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza, znajdzie godne upamiętnienie w Mosinie, 
w której mieszkał. Chcemy także nazwać jego imieniem ulicę w naszym mieście. 
Mosina ma swoich bohaterów, jak się okazuje nie wszystkich jeszcze odkrytych. 
Powinni być dla nas autorytetami, a naszym obowiązkiem jest kultywowanie 
o nich pamięci – mówi Burmistrz Przemysław Mieloch. 

Aleksander Wańkowicz był pilotem balonowym i sterowcowym, w 1919 
r. dowódcą wojsk aeronautycznych byłego zaboru pruskiego, a następnie 
wojsk aeronautycznych Wojska Polskiego. – Współorganizował Oficerską 
Szkołę Aeronautyczną w Poznaniu, a w czasie wojny polsko-sowieckiej 1920 

r. dowodził pułkiem aeronautycznych, walczącym jako piechota  – wyjaśnia 
Robert Kiszkurno. – Po zakończeniu wojny obejmował wysokie stanowiska 
dowódcze w strukturach wojsk aeronautycznych. W 1924 r. z uwagi na stan 
zdrowia po wypadkach lotniczych został przeniesiony w stan spoczynku. Jed-
nak kadra oficerska wojsk aeronautycznych nie zapomniała sławy pułkownika.  
W 20-leciu międzywojennym organizowane były prestiżowe zawody balonowe 
o puchar płk pil. Aleksandra Wańkowicza, nazywane często małym lub pol-
skim „Gordon-Benettem. Pułkownik przed II wojną miał też „swoje” koszary 
w Legionowie, nazwane jego imieniem. Przed II Wojna Światową i po jej za-
kończeniu płk Wańkowicz zamieszkał w Mosinie. Zmarł schorowany w dniu 

22 stycznia 1947 r. w Szpitalu PCK w Puszczykówku i został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie – dodaje ini-
cjator upamiętnienia tej wybitnej postaci. Jak zauważa dalej, 
Gmina Mosina posiada wyjątkowe tradycje związane z polskim 
lotnictwem. Między innymi w okresie międzywojennym, na 
Górze Pożegowskiej funkcjonowała szkoła szybowcowa Ko-
lejowego Przysposobienia Wojskowego, a obecnie na terenie 

gminy znajduje się ważna jednostka wojskowa Sił Powietrznych – Mobilna 
Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w Babkach. – Lotnicze 
tradycje Mosiny i okolic są wyjątkowo bogate i warto o nich pamiętać, a przede 
wszystkim popularyzować. Teraz do grona zasłużonych dla lotnictwa i Polski 
osób dołączył w Mosinie płk pil. bal. Aleksander Wańkowicz – podsumowuje 
regionalista.  Z racji na te tradycje Robert Kiszkurno zaprasza mieszkańców na 
zorganizowany przez siebie, pierwszy w historii Mosiny spacer historyczny ku 
pamięci płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza: „Śladami lotniczych tajemnic 
Mosiny i okolic”, 23 lipca o godz. 12.00, przy skrzyżowaniu ul. Sowinieckiej 
z ul. Czereśniową w Mosinie. Spacer zakończy się przy gliniankach na Poże-
gowie. Długość trasy ok. 3 km. Data spaceru, jak informuje Robert Kiszkurno 
nie jest przypadkowa, bo 23 lipca 1919 r. przy hali sterowcowej (Zeppelina) 
na Winiarach pod Poznaniem, przy obecnej ul. Serbskiej, płk pil. bal. 
Aleksander Wańkowicz wzbił się balonem w powietrze na wysokość 
kilkuset metrów. – Było to symboliczne, a przede wszystkim historycz-
ne zdarzenie, uważane za moment rozpoczęcia działań operacyjnych 
przez polskie wojska balonowe w nowej, odrodzonej Rzeczypospolitej 
– wyjaśnia Robert Kiszkurno. – Serdecznie zapraszam na spacer! 15 
sierpnia z kolei Burmistrz Gminy Mosina zaprasza na uroczystość 
odsłonięcia obelisku upamiętniającego Aleksandra Wańkowicza.  
O szczegółach będziemy informować na stronie mosina.pl i w mediach 
społecznościowych.      Joanna Nowaczyk

Sesja z Medalami
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 20 maja, wręczono 

Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznej edycji, które Rada 
na wniosek Kapituły przyznała pośmiertnie Bogumile Mayerównie 
oraz zbiorowo Mosińskim Uczestnikom Powstań 1918 – 1921. Oto 
fragmenty laudacji wygłoszonych na cześć laureatów:

Bogumiła Mayerówa – nauczycielka
„…Gdybyśmy chcieli opisać Bogumiłę Barbarę krótkimi słowami, to 

proponuję następujące - troskliwa córka, inspirująca siostra, członkini 
Sodalicji Mariańskiej, oddana Bogu i drugiemu człowiekowi, patriot-
ka, humanistka z pasją, ukochana wychowawczyni, nauczycielka  
z pasją, uważny obserwator przyrody, pionierka czasów powojennych, 
twórczy społecznik, miłośnik życia, kobieta dzielna, odważna i  pra-
wa, wierna wyznawanym wartościom. To byłyby te krótkie słowa…” 
(Małgorzata Szeszko)

 Mosińscy Uczestnicy Powstań 1918 – 1921
„Jest to medal zbiorowy dla uczestników walk o ustanowienie po 

123 latach niewoli Niepodległego Państwa Polskiego, w latach 1918 – 
1921 (…) To im jesteśmy winni pamięć w różnych możliwych formach  

i przekazywać to naszym najmłodszym mieszkańcom. Wymiernym 
symbolem naszej pamięć jest właśnie przyznanie przez Radę Miejską 
w Mosinie niezłomnym bojownikom o polskość Medalu Rzeczy-
pospolitej Mosińskiej.” (Włodzimierz Gabrielski, Jacek Szeszuła). 

JN  
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W Galerii Sztuki 
Wystawy 
21 maja - wernisaż wystawy prac Marka 

Przybyła „Srebro, rdza, popiół i inne cy-
kle malarskie” z udziałem rektorów UAM 
prof. Bogumiły Kaniewskiej oraz UAP prof. 

Wojciecha Hory. Prof. Marek Przybył uprawia malarstwo i rysunek. 
Obecnie prowadzi pracownię na Wydziale Malarstwa UAP.  

Do 28 sierpnia można obejrzeć wystawę obrazy i rysunki Violetty 
Książkiewicz „Gdzieś nad poziomem morza”. Artystka jest absol-
wentką PWSSP w Poznaniu (obecnie UAP), członkiem Stowarzyszenia 
Marynistów Polskich – Oddział Wielkopolski, zasiada w Zarządzie 
ZPAP Okręg Poznański, na co dzień – mieszkanka Mosiny. 

Muzyka
22 maja – koncert piosenki autorskiej Sławka Przybyła.

Zdążyć przed świtem
W ostatnią sobotę maja, w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego 

Fiedlera w Puszczykowie odbyło się wydarzenie, któremu patronował 
między innymi „Informator Mosiński”. Na zaproszenie Krystyny Fie-
dler miałam przyjemność współuczestniczyć w organizacji pierwszego  
w historii tego miejsca spotkania z poezją zatytułowanego „Zdążyć przez 
świtem”, a także poprowadzenia, jako redaktor naczelny „Informatora”, 
rozmowy z poetą.

Mieszkańcom Mosiny, poznański poeta Sergiusz Myszograj znany może 
być z wcześniejszych rekonstrukcji historycznych upamiętniających nasze 
lokalne wydarzenia z czasów Wiosny Ludów. W styczniu jego poezja 
gościła w Salonie Poetyckim Galerii Sztuki w Mosinie, a przed tygodniem, 
28 maja, w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.

W klimatycznej scenerii muzealnych eksponatów, miałam przyjemność 
przeprowadzić na żywo rozmowę z poetą, którą uzupełniły jego wiersze 
czytane przez znakomitych lektorów:  Krystynę Fiedler – gospodynię 
wieczoru, Michała Grudzińskiego – aktora poznańskiego Teatru Nowego 
i aktora filmowego, Barbarę Koncewicz – polonistkę, teatrologa i recen-
zentkę, Pawła Sakowskiego – aktora teatralnego i filmowego, jedynego 
polskiego odtwórcę roli w serialu HBO „Gra o tron”, Kalinę Izabelę Zioła 
– poetkę i krytyka literackiego oraz Szymona Ziółkowskiego – polskiego 
mistrza olimpijskiego i mistrza świata. Spotkaniu towarzyszyła muzyka 
w wykonaniu Kacpra Sikory i zespołu impro JEST, a także projekcja 
etiud filmowych z poezją własną reżyserii Sergiusza Myszograja. 
Wieczór poetycki w puszczykowskim Muzeum był także okazją do 
uhonorowania mieszkającej w Puszczykowie laureatki Poznańskiej 
Nagrody Literackiej 2020 - poetki Krystyny Miłobędzkiej, obchodzą-
cej 8 czerwca swoje 90. urodziny. Szczegółową relację ze spotkania  
z poezja w Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera można 
przeczytać tutaj: Zdążyć przed świtem 

Było to nie pierwsze wydarzenie organizowane przez Muzeum przy 
współpracy mosińskich środowisk. 

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta 
Puszczykowo, przy dofinansowaniu przez Miasto Puszczykowo: „Mały 
grant w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego”     Joanna Nowaczyk

     Redaktor naczelny 

19 czerwca – zabrzmiała altówka. Wystąpili dyplomanci prof. 
Marcina Murawskiego z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu: Marianna Kalicka i Aleksandra Ru-
ciak-Kowalczyk, a na pianinie Miłosz Lewandowski. Spotkanie 
poprowadzili Anna Kochnowicz-Kann i Marcin Murawski.

Salon Poetycki
14 maja – w Noc Muzeów spotkanie z Kamillą Placko- Wozińską, 

autorką felietonów „Tydzień Baby”
4 czerwca – „Wiatr od Araratu”: wieczór poezji i muzyki ormiań-

skiej „Wiatr od Araratu” w wykonaniu George Sayegh i Aramo 
Sayegh. Zaprezentowane zostały wiersze ormiańskich poetów, 
zarówno współczesnych, jak i klasycznych w tłumaczeniu Kaliny 
Izabeli Zioła, która prowadziła spotkanie.

Historia
21 maja w galerii historycznej odbył się wernisaż wystawy po-

święconej 720. rocznicy nadania praw miejskich Mosinie. Wysta-
wę można obejrzeć do 18 września. Więcej o wystawie i innych 
wydarzeniach okolicznościowych z okazji rocznicy w następnym 
numerze „Informatora”. Informujemy, że na czas wakacji zmie-
nione są godziny pracy Galerii. Zapraszamy: wt - pt 9:00-16:00, 
nd 10:00-13:00. 



DNI RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ
 

Dziękujemy współorganizatorom i sponsorom!


