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Na Święta Bożego Narodzenia
życzymy rodzinnego ciepła, radości
z chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Niech nikt w ten piękny czas
nie pozostanie samotny.
Aby Nowy 2021 Rok
przyniósł Państwu zdrowie,
nadzieję, pokój i pomyślność.
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie

s. 3 / MOŻESZ POMÓC

s. 7 / SPRAWOZDANIE BURMISTRZA

Przed świętami pomyślmy
o potrzebujących.

Dwa lata kadencji.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

DODATEK / KARTA MIESZKAŃCA
Złóż wniosek i korzystaj ze zniżek.
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Drodzy Seniorzy!
Z okazji ogólnopolskiego Dnia Seniora życzymy Wam, długich lat
życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha oraz spełnienia marzeń.
Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy
niespełnionych, a każdy dzień przynosi wiele radości i uśmiechu!
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy pięknych chwil
spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych
szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku!
Jerzy Malinowski
Przewodniczący Zarządu Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Mosinie wraz z Zarządem
Redaktor naczelny:
Joanna Nowaczyk

UWAGA – JUBILACI obchodzący jubileusz
50–lecia małżeństwa w roku 2021

Pary małżeńskie obchodzące w 2021 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie
do dnia 1 marca 2021 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie
odznaczeń. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, pokój 112 i 113, tel. (61) 8109 – 560. Zapraszamy
w poniedziałki w godzinach: 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:00-15:00.
Marzena Obst Kierownik USC Mosina

Adres redakcji:
Pl. 20 Października 2
62-050 Mosina
Kontakt z redakcją:
informator@mosina.pl
tel. 530 017 261
61 8109 553
(w godz. pracy UM)
Wydawca:
Gmina Mosina

5 grudnia co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!
Święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają społecznie swój czas dla
środowiska, w którym żyją, dla osób potrzebujących.
Wszystkim naszym Wolontariuszom z Gminy Mosina,
pracującym społecznie w ramach działalności organizacji, stowarzyszeń, a także
indywidualnie, z własnej inicjatywy,
składamy serdeczne podziękowanie
za ich zaangażowanie i wysiłek na rzecz społeczności lokalnej.
Z Wami świat jest lepszy!

W hołdzie Powstańcom
27 grudnia obchodzić będziemy
102. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Około 300 naszych mieszkańców związanych za życia z ziemią mosińską
wzięło w nim czynny udział.
W dzień tej ważnej dla Wielkopolan, Polaków rocznicy, Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzatą Kaptur
w imieniu społeczeństwa złożą wieńce i zapalą znicze dla Powstańców Wielkopolskich.
Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ze względu sytuację związaną ze stanem epidemii odbędą się bez udziału mieszkańców, przy cmentarzu parafialnym
w Mosinie, na którym pochowanych jest ponad stu uczestników Powstania Wielkopolskiego.
O godzinie 12.00 w kościele parafialnym odbędzie się msza święta w intencji Powstańców
Wielkopolskich.
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POMYŚLMY O POTRZEBUJĄCYCH
Aktualna sytuacja pandemiczna pokrzyżowała wiele planów,
nie tylko naszych prywatnych, ale i organizacji pozarządowych,
które funkcjonują w naszej gminie. Jednak mimo tych trudności,
a może i na przekór nim, wiele z nich, jak co roku organizuje
pomoc dla najbardziej potrzebujących. Warto w tym przedświątecznym czasie przyłączyć się do tej pomocy.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego
w Mosinie w tym roku nie zorganizuje tradycyjnej „Wieczerzy Wigilijnej”. Za uzyskane z Urzędu Miejskiego w Mosinie wsparcie
finansowe na organizację wigilii, Stowarzyszenie przygotuje paczki
żywnościowe dla swoich podopiecznych.
Paraﬁalny Zespół „Caritas” w Mosinie również nie przeprowadzi
tradycyjnej akcji „Serduszko dzieciom”. Jednak i w tym przypadku,
mimo trudności, przygotowane zostaną paczki dla dzieci i seniorów.
W kościele pw. Św. Mikołaja wystawiono kosz, do którego można
wkładać słodycze, zabawki dla dzieci, nową odzież dla dzieci, ale
i żywność, która zostanie przekazana seniorom w potrzebie. Kosz
jest dostępny przez cały tydzień, przy kaplicy adoracji (w niedzielę
– przy Piecie), do piątku 18 grudnia 2020 r.
Pomoc świąteczną potrzebującym niesie także Stowarzyszenie
Rozdaj Siebie, które z kolei małą choinkę obwiesza czerwono-niebieskimi serduszkami, na których podane jest imię, wiek i potrzeby dziecka oraz jego rodziny. W tym roku zawisną także serduszka dla seniorów. Choinka staje tradycyjnie na początku grudnia
w rejestracji przychodni przy ul. Wawrzyniaka 13. Osoby, które chcą
obdarować konkretne dziecko i jego rodzinę lub samotnego seniora,
mogą dowiedzieć się więcej o ich potrzebach, dzwoniąc na podany
na serduszkach numer pani prezes Stowarzyszenia. Stowarzyszenie
obdarowuje corocznie kilkanaście rodzin, nawet, jeśli serduszka nie
znikają z choinki, członkowie Stowarzyszenia „stają na głowie”, aby
na twarzach ich podopiecznych zagościł uśmiech w ten świąteczny
czas. Dary będzie można przynosić do 18 grudnia, do przychodni lub umówić się na odbiór paczki z członkami Stowarzyszenia.
W tym roku „Choinka” będzie miała także wersję on-line, wchodząc
na profil Stowarzyszenia na facebook, będzie można w komentarzu
wybrać serduszko i przygotować paczkę.

Od wielu lat, także i w tym roku akcję pomocy na święta prowadzi
ogólnopolski projekt „Szlachetna Paczka”, także na terenie naszej
gminy. Wolontariusze w październiku i listopadzie odwiedzali rodziny, słuchali ich historii, dowiadywali się jakie mają potrzeby.
Darczyńcy od 14 listopada mogli wybierać rodzinę, osobę samotną,
której chcą pomóc i w weekend cudów, czyli 12-13 grudnia dary
trafią do potrzebujących. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdują się informacje o sposobach niesienia pomocy. Tym co spina
w jedność wszystkie te inicjatywy, to sposób działania, nakierowany na konkretną rodzinę, osobę. To spełnienie indywidualnych
pragnień i potrzeb, które często są bardzo podstawowe. – Niestety
ten rok jest trudniejszy z wielu powodów, rodziny często muszą mierzyć się z utratą lub obniżeniem dochodów, często firmy redukują
etaty, trudno wtedy znaleźć nową pracę. Dzieci mają nowe potrzeby
związane z nauką zdalną, jak zapewnić naukę zdalną mając np.5
dzieci i jeden komputer? Ale najtrudniejsze dla naszych podopiecznych,
w szczególności seniorów, jest utrudniony dostęp do służby zdrowia. To
często bardzo dramatyczne historie, pełne bezsilności – mówi Monika
Kujawska, prezes stowarzyszenia „Rozdaj Siebie” i koordynatorka
„Szlachetnej Paczki” w Mosinie. – Potrzeby są w tym roku wielkie
i każde wsparcie ma znaczenie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki organizują zbiórkę darów dla rodzin i osób samotnych, które nie zostały
włączone do projektu, a są osobami potrzebującymi naszego wsparcia.
W dniach 11 grudnia (w godzinach 16.00-18.00), 12 grudnia (w godzinach 9.00-16.00) i 13 grudnia (w godzinach 9.00-12.00) można
przynosić żywność, środki czystości, pościele, ręczniki, przybory dla
niemowląt, opał w workach, do magazynu Szlachetnej Paczki, który
jak co roku będzie się mieścił w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2, wjazd od ul. Sowińskiego.
Warto zaznaczyć, że podopieczni wyżej wymienionych organizacji
są przez nich wspierani przez cały rok, nie tylko przed świętami.
Warto zainteresować się ich działalnością i możliwościami włączenia się w pomoc.
Zachęcam, by pod tegoroczną świąteczną choinką „złożyć” swój
dar serca, a jedną z możliwości jest wsparcie wybranej z wymienionych wyżej akcji.
J. Nowaczyk

Zimą mogą potrzebować pomocy
Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć
osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie
są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.
Zbliżający się czas to trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych,
samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich
jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schronienie jest w tym okresie
rzeczą najważniejszą. W okresie zimowym grupami szczególnie
wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne,
niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą
prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości
którzy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy
innych osób. W razie niepokojących sygnałów prosimy o kontakt z:
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1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
tel. 61 8 192 082, 61 8 192 687
2. Strażą Miejską
ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosinie
tel. 501 467 312
3. Komisariatem Policji
ul. Kolejowa 13 A, 62-050 Mosinie
tel. 500 107 120 – patrol interwencyjny
4. Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosinie
tel. 722 323 208 (czynny całodobowo)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
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Odpady do nowoczesnej instalacji w Jarocinie
26 listopada, Rada Miejska w Jarocinie
podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez
Gminę Jarocin od Gminy Mosina zadania
publicznego pod nazwą „Zorganizowanie
i nadzór nad funkcjonowaniem systemu
gospodarki odpadami dla gmin objętych
Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Z dniem 1 stycznia 2021 r. nasza Gmina
stanie się jego członkiem.
23 listopada w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się spotkanie
Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha z Burmistrzem Gminy
Jarocin Adamem Pawlickim, w którym uczestniczył także Prezes ZGO
Jarocin Witosław Gibasiewicz. Włodarze rozmawiali o sferze związanej
z gospodarką odpadami. Burmistrz Jarocina przekazał informację o dalszym przebiegu procedury włączenia Gminy Mosina do Międzygminnego
Porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami, której kolejnym
krokiem miała być właśnie uchwała Rady Miejskiej w Jarocinie.
Przypomnijmy, że na październikowej sesji w Mosinie, nasza Rada
Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania tego zadania publicznego. Taki projekt
uchwały przedstawił Radzie Burmistrz Przemysław Mieloch. Decyzję
Rady poprzedziła wspólna wizyta studyjna burmistrza i radnych w jarocińskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami.
ZGO Sp z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest
największą instalacją mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. To instalacja do odbioru odpadów komunalnych,
z najnowocześniejszą technologią składowania odpadów pozwalająca

Dla odkorkowania miasta

Na listopadowej sesji Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie
przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania
publicznymi drogami wojewódzkimi. Zadanie to dotyczy wykonania
projektu budowlano-wykonawczego ronda u zbiegu ul. Piotra Mocka
i Szosy Poznańskiej, który wykona Gmina. Przewidujemy realizację tego
projektu wraz z pozwoleniem na budowę do jesieni przyszłego roku i w
tym momencie będę składał wniosek do projektu budżetu na rok 2022 na
budowę ronda ze współudziałem finansowym WZDW – zarządcy drogi.
Rondo jest od dawna oczekiwane przez mieszkańców gminy. Jest to
zadanie możliwe do zrealizowania w relatywnie krótkim czasie. Kolejnym
zadaniem będzie projekt i wykonanie korekty drogi wojewódzkiej 431
zgodnie z planem miejscowym z 2004 na granicy WPN.
Równolegle procedujemy zmianę organizacji ruchu na sąsiednim skrzyżowaniu – Szosy Poznańskiej z ul. Poniatowskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1. W ramach tej zmiany, zlikwidowany zostanie lewoskręt
z Szosy Poznańskiej w kierunku szkoły, a jego pas przeznaczony zostanie
na jazdę prosto w kierunku Ronda Budzyń. Obecny pas, wspólny dla

Inwestycje – stan realizacji
Joanna Nowaczyk

Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie
– w trakcie realizacji
o W zakresie realizowanym przez Gminę Mosina - zakończono prace
związane z budową kanalizacji sanitarnej.
o W zakresie realizowanym przez Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu
- w minioną sobotę ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni od ul.
Dembowskiego do granicy miasta Mosina i obecnie jest już zrealizowana
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przy niższych niż obecnie kosztach zagospodarowania uzyskać wysokie
poziomy ich odzysku, a w miarę upływu lat wymagania w stosunku do
gmin w tym zakresie będą coraz wyższe. Porozumienie międzygminne
z Jarocinem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zawarło do tej pory 19 gmin, które już korzystają z nowoczesnej instalacji ZGO Jarocin, a wkrótce dołączą do nich następne, między innymi
Gmina Mosina.
Po podjęciu przez Radę Miejską w Jarocinie wspomnianej na wstępie
uchwały, nastąpi podpisanie Porozumienia Międzygminnego między
Gminą Mosina a Gminą Jarocin, co zaplanowano w pierwszej dekadzie
grudnia tego roku. Po dopełnieniu tych formalności Gmina Mosina
stanie się członkiem Międzygminnego Porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami.					JN
W konsekwencji kilkuletnich działań, Gmina Mosina przystępuje do
Międzygminnego Porozumienia, które jest obsługiwane przez najnowocześniejszą instalację zagospodarowania odpadów. Niesie to ze sobą kilka
pozytywnych skutków.
W pierwszym rzędzie mamy zapewnione zagospodarowanie odpadów
w niższych cenach, niż w innych instalacjach.
Dalej, mamy zagwarantowany możliwie wysoki stopień odzysku odpadów,
co pozwoli uniknąć poniesienia kar z tytułu nie spełniania tego wymagania.
Funkcjonowanie w ramach porozumienia umożliwia odbiór odpadów
naszej spółce, co nie byłoby pewne, gdybyśmy dalej byli członkami Związku
Międzygminnego „Selekt”.
Opisane parametry pozwalają nam utrzymać obecną miesięczną stawkę
27 zł w sytuacji, kiedy Gmina Kórnik ma stawkę 36 zł, a w Poznaniu
i GOAP podniesiono stawkę do 28 (26) zł.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

jadących z Poznania prosto i skręcających w prawo w ul. Poniatowskiego,
przeznaczony zostanie tylko na prawoskręt. W ten sposób, kierowcy
jadący od Poznania, skręcający w lewo i w prawo na tym skrzyżowaniu,
nie będą spowalniać ruchu jazdy prosto.
Jadąc dalej, do ul. Budzyńskiej, gdzie trwa obecnie procedura uzyskania
pozwolenia na jej przebudowę, na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Konopnickiej
zostanie przedłużony/wydłużony prawoskręt, który zapobiegnie blokowaniu przejazdu samochodów z Poznania w kierunku Krosinka. Pozwolenie
na przebudowę ul. Budzyńskiej mamy uzyskać w styczniu, a ta zmiana
organizacji ruchu nastąpi realnie w roku przyszłym w porozumieniu
z WZDW. Trwają rozmowy z Aquanet na temat przeprowadzenia tzw.
obwodnicy południowo-wschodniej. Uzgadniane są
warunki budowy obwodnicy w świetle zarządzenia
o strefie ochronnej ujęcia wody.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
cała nawierzchnia na tym odcinku.
W zakresie realizowanym przez Aquanet - trwają prace związane z budową wodociągu w ul. Iwaszkiewicza i Żeromskiego.
Wykonawca: STRABAG Sp. z Pruszkowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 7 867 927,52 zł.

Budowa ul. Świerkowej
- zakończona
Zadanie budowy ul. Świerkowej w Mosinie otrzymało dofinansowanie
z rządowego programu – „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości
455 472,72 zł. Dofinansowanie dotyczy 50 % kosztów wybudowania
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odcinka ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul. Chopina. Pozostała
części ul. Świerkowej – do ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie wykonana
w całości ze środków Gminy Mosina. Wykonawca: konsorcjum w składzie
Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z Rogalinka – lider
i Andrzej Szypura Wodan Instalacje Sanitarne z Lubonia - partner.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 305 081,82 zł.
Na całej długości ul. Świerkowej, poza jej fragmentem – zjazdem z drogi
wojewódzkiej 430, który został jedynie wyremontowany, powstała jezdnia
i chodniki z kostki brukowej. Na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej
w ul. Świerkową, podobnie jak wcześniej w ul. Czarnokurz, nie wydał
Gminie zgody Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Taka decyzja
WZDW była związana z koncepcją rozbudowy drogi wojewódzkiej 430,
która przewidywała zamknięcie wlotów w ul. Czarnokurz i ul. Świerkową,
a pozostawienie skrzyżowań z ul. Wysoką i ul. Leśną. W sprawie projektów
budowy ul. Czarnokurz i ul. Świerkowej już w latach 2008 i 2009 odbyły
się konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których została między innymi przedstawiona decyzja WZDW w sprawie zjazdów w te dwie ulice.
Jednakże ówczesne władze Gminy wynegocjowały etapowanie zamknięcia
wjazdu na ulicę Czarnokurz i Świerkową z drogi wojewódzkiej do czasu
ich przebudowy. Po zakończonej inwestycji na ul. Świerkowej, podobnie
jak wcześniej w przypadku ul. Czarnokurz, nie będzie można wjechać
z Szosy Poznańskiej.

Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej
w Krosinku
– zakończona
Wykonawca: Ikomont, Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych
Zbigniew Przybecki z Janikowa. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 719 179, 61 zł.

Remont ul. Leszczyńskiej w Mosinie
– w trakcie realizacji
Wykonawca zakończył roboty na odcinku od skrzyżowania z ul. Śremską do ul. Kolejowej. Obecnie trwają prace na pozostałym odcinku.
Od 9 listopada, wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji
ruchu dla drugiego etapu robót, w związku z zamknięciem odcinka ul.
Leszczyńskiej od ul. Kolejowej do ul. Strzeleckiej. W zakresie tej inwestycji, na odcinku ul. Leszczyńskiej Mosinie (od sygnalizacji świetlnej
na ul. Mostowej do ul. Strzałowej) wyremontowana zostanie jezdnia
oraz chodnik.
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 969 982, 92.

Zbiornik na osiedlu Nowe Krosno
– na ukończeniu
Trwają prace wykończeniowe. Na zadanie „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno
w Mosinie”, Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 622 170, 55 zł.
Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany
z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59.

Budowa ul. Spokojnej w Czapurach - I etap
- zakończona
Wykonawca: Stanisław Konwisarz PPUH NORTEX z Poznania.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 304 796,92 zł.

INFORMACJE Z URZĘDU

INFORMATOR MOSIŃSKI

Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach
– podpisano umowę z wykonawcą projektu
Wpłynęły już pierwsze propozycje do projektu, który obejmie budowę
chodnika w ciągu ul. Dębowej na odcinku od drogi powiatowej do
przejazdu kolejowego.
Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.

Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie
– projekt w trakcie realizacji
Wykonawca złożył wniosek wraz z projektem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka)
w Mosinie
– podpisano umowę z wykonawcą.
Rozpoczęły się prace budowlane. Wykonawca: Marek Dachtera Zakład
Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 709 944, 08 zł

Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie
– projekt uzyskał pozwolenie na budowę

Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach
– podpisano umowę z wykonawcą
Projekt na budowę kolejnego odcinka ścieżki zakłada wykonanie ścieżki
pieszo-rowerowej dwustronnej do granic miejscowości oraz ścieżki rowerowej jednokierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w granicach
miejscowości, przesunięcie istniejących słupów oświetlenia ulicznego.
Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł

Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec)
- w trakcie realizacji.
Trwa budowa węzła przesiadkowego w Drużynie. Projektant pozostałych
dwóch węzłów - w Mosinie i w Pecnej, złożył dokumentację projektową
do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na ich budowę.
Mosina i Pecna - wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie.
Drużyna - wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha MARDROG,
Czempiń. Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń.

Budowa ul. Matejki w Mosinie
I etap – otwarto oferty przetargowe
Wpłynęło 11 ofert na wykonawcę zadania. W ramach I etapu, na
odcinku od ul. Wodnej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa,
chodnik oraz zjazdy i miejsca postojowe.

Budowa ul. Łaziennej i Kanałowej – I etap
– ogłoszono przetarg
I etap przewiduje budowę chodników i jezdni na ul. Łaziennej na
odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej.

Modernizacja świetlicy w Rogalinku
– prace na ukończeniu
Zakres prac obejmuje murowanie, szpachlowanie i malowanie, wyko-
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nanie podłoży i posadzek, montaż stolarki drzwiowej, a także wykonanie
instalacji co i cwu oraz wymianę instalacji gazowej.
Wykonawca: Constructo sp. z o.o. z Lubicza.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 000 zł.
Na budynku komunalnym przy ul. Kościelnej w Rogalinku, wyremontowano także stropodach – te prace zostały już zakończone.

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Sowinkach, I etap
- w trakcie realizacji
Inwestycja obejmuje rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, budowę parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego
oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu. Wykonawca:
Przemysław Birk, Mal-Bud ze Śremu
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 884 580, 63 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie o salę
gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
– rozpoczęły się prace
Najkorzystniejszą ofertę złożyła TWM spółka z o.o. z Poznania w cenie
5 595 000 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku
– trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu

Budowa sali gimnastycznej w Krosinku
– trwają prace nad zmianą projektu, celem zwiększenia funkcjonalności
sali gimnastycznej o 2 sale lekcyjne oraz świetlicę.

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
• Budowa lamp solarnych ul. Leśna, Żurawinowa, Wiśniowa i Gruszkowa
w Czapurach – w trakcie realizacji. Koszt zadania: 274 000 zł
• Montaż dwóch progów zwalniających prędkość na ul. Krosińskiej
w Mosinie – w trakcie realizacji. Koszt zadania: 20 000 zł.

Budowa mostu w Rogalinku
(inwestycja Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich)
– w trakcie realizacji

Remont mostu na Nadwarciańskiej
– zakończony
Inwestycja prowadzona przez zarządcę mostu Miasto Puszczykowo.
Gmina Mosina zabiegała o remont tego mostu, z którego korzystają także
nasi mieszkańcy. Dlatego zawarła z Miastem Puszczykowo porozumienie,
udzielając dofinansowania do tej inwestycji. Jak informuje Urząd Miasta
Puszczykowo, termin zakończenia prac remontowych zgodnie z umową
zawartą z wykonawcą zadania nastąpi 28 listopada br., a otwarcie mostu
nastąpi po odbiorze końcowym.

Budowa ulic Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku
– prace projektowe na ukończeniu.

Remont chodnika na ul. Kolejowej I etap
– ogłoszono przetarg
I etap przewiduje remont chodnika na odcinku od ul. Dworcowej do
Strzeleckiej. W kolejnym etapie wyremontowany zostanie chodnik na
pozostałym odcinku.

Zagospodarowanie „Parku Strzelnica”
- w trakcie realizacji
Trwają prace związane z zagospodarowaniem „Parku Strzelnica” w Mosinie, projektu współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej w ramach
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
pod nazwą „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina.
Etap I – budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica”. Dokonano dwóch
częściowych odbiorów.
Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.
W ramach tego projektu w Parku Strzelnica przewiduje się wykonanie ścieżki
rowerowej (szerokości 2,2 m) oraz chodnika (szerokości 1,50) o długości ok.
750 m, łączącej ulicę Strzelecką i Leszczyńską. Pośrodku wykonany zostanie
plac w postaci koła o promieniu 10 m. Na terenie inwestycji wykonany
zostanie również parking typu Bike & Ride na 10 miejsc parkingowych dla
rowerów w rejonie istniejącego przystanku autobusowego. Całość ścieżek oraz
placu zostanie oświetlona w technologii LED oraz objęta monitoringiem.
W projekcie przewidziano usytuowanie małej architektury w postaci ławek
z oparciem, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków rowerowych
oraz tablic informacyjnych. Wprowadzone zostaną także udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych w postaci pasów ostrzegawczych, map dotykowych
oraz czytelne opisy dla osób niedowidzących.
W pierwszym etapie przeprowadzona została, związana z tą inwestycją
wycinka drzew. Zaniepokojonych mieszkańców uspakajamy, że wycięte zostały
tylko i wyłącznie te drzewa, które z tą inwestycją kolidują. Usuniętych zostało
128 takich drzew. W trakcie prowadzonych robót, w przypadku wystąpienia
jeszcze jakiejś nieprzewidzianej kolizji, liczba ta może minimalnie się zmienić.
Na zagospodarowanie „Parku Strzelnica”, a także pozostałych miejskich
parków, od lat sygnalizowane jest duże oczekiwanie społeczności lokalnej. Kilka
lat temu władze Gminy, wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, podjęły
konkretne działania. W roku 2016 plany zagospodarowania „Parku Strzelnica”,
jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, poddane zostały konsultacjom
z Zarządem Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”. Pierwsza koncepcja zagospodarowania Parku Strzelnica zakładała urządzenie go z takimi atrakcjami, jak
skatepark, ścieżka biegowo-rowerowo-rolkowa, plac zabaw, street workout.
W sprawie tej koncepcji, w roku 2017 w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyły się
konsultacje społeczne. Jedyną, przedstawioną przez mieszkańców uwagą była
wówczas uwaga mosińskiej młodzieży dotycząca rodzaju zaproponowanego
skateparku, co zostało uwzględnione i skatepark nie zostanie zlokalizowany
w tym Parku. Dodatkowo informacja o planach zagospodarowania parku, jak
jego koncepcja, pojawiały się również w Informatorze Mosińskim (listopad
2017, wrzesień 2018).
Podczas konsultacji z przedstawicielami osiedla, jak i mieszkańcami Mosiny, zgłaszane były problemy takie jak strach mieszkańców w poruszaniu
się po parku, wąskie, nierówne ścieżki, brak oświetlenia, brak monitoringu,
występujące obecnie w parku miejsca umożliwiające spożywanie alkoholu,
co dodatkowo wpływa na brak bezpieczeństwa na tym terenie, krzewy, które
wrastają na ścieżki i ograniczają widoczność, drzewa w złym stanie fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla osób poruszających się po parku. Te uwagi
i potrzeby mieszkańców zostały uwzględnione w projekcie zagospodarowania
terenu Parku.
Park Strzelnica jest terenem leśnym i mimo, że w procedurze wyłączenia
z produkcji leśnej wycinanych drzew nie nakłada się obowiązku nasadzeń
kompensacyjnych, w kolejnych latach Gmina Mosina planuje nasadzenia
drzew na terenie Parku Strzelnica w ramach własnej inicjatywy. Ponadto
w przygotowaniu znajduje się projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, w którym wskazane zostaną
całe obszary do zalesienia.
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą prace związane z budową dróg
rowerowych w Parku Strzelnica miały zakończyć się do 30 listopada br., jednak ze względu na opóźnienia w pracach projektowych termin ten został
aneksowany o ok. 2 miesiące.
Oprac. Joanna Nowaczyk
fot. J.Nowaczyk, P. Ludwiczak, Referat Inwestycji
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Dwa lata kadencji
– sprawozdanie Burmistrza cz. I
Pozyskane środki
18 242 371, 88 zł
W latach 2019 – 2020 Gmina Mosina pozyskała z różnych źródeł
zewnętrznych – z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, z Funduszu Dróg Samorządowych, z Funduszu
Inwestycji Samorządowych, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
z Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:
• 1 163 246,89 zł dla projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 – budowa dróg rowerowych
w obrębie Parku Strzelnica”,
 • 6 622 170,55 zł dla projektu „Budowa szczelnego zbiornika
wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno
w Mosinie”.
 • 448 007,00 zł dla projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, prze- budowę oraz termomodernizację) – etap 1”,
 • 867 296,34 zł dla projektu „Przebudowa istniejącej drogi gminnej
– ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ul. Długiej w Mosinie
tworzący spójny ciąg komunikacyjny”,
 • 2 117 971,00 zł dla projektu „Przebudowa drogi wewnętrznej
ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina”,
 • 298757,88 zł dla projektu „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ul. Świerkowa w Mosinie – I odcinek”,
 • 65 181 zł w ramach programu „Szatnia na Medal” dla zadania
„Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie”,
 • 107 000 zł na zadanie „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego Ośrodka Kultury,
 • 205 000 zł na zakup komputerów dla szkół w ramach wsparcia
zdalnego nauczania,
 • 120 878 zł na zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie
Gminy Mosina”,
 • 6 226 864 zł w ramach rządowego wsparcia inwestycji samorządowych w sytuacji COVID -19.

Ponadto w roku 2020 złożone zostały wnioski, które obecnie są
w ocenie, o dofinansowanie na łączną kwotę 36 197 052,53 zł na
projekty: „Rozbudowa systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Mosinie poprzez wyposażenie nowej siedziby” - na kwotę
1 300 000 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 105 000 zł,
„Budowa ul. Lema w Mosinie” – na kwotę 6 484 094 zł, „Wszyscy
możemy zmienić świat – działania edukacyjno-informacyjne w Gminie Mosina” - na kwotę 895 000 zł, „Równe szanse dla wszystkich
dzieci – likwidacja barier dla uczniów z indywidualnymi potrzebami
edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Rogalinie” – na kwotę 800
000 zł, „Budowa pływalni na terenie gminy Mosina”- na kwotę
22 500 000 zł, „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Rogalinie” – na kwotę 2
581 350,55 zł.

Inwestycje
Inwestycje oświatowe
• zakończenie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz
z salą gimnastyczną w Czapurach • wyposażenie nowej części SP
w Czapurach • termomodernizacja: budynku Szkoły Podstawowej
w Rogalinku, Przedszkola w Rogalinku (kotłownia gazowa), Szkoły
Podstawowej w Czapurach • system nagłośnienia w hali sportowej w Mosinie • „Szatnia na medal” – modernizacja pomieszczeń
w hali sportowej OSiR • modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej
w Rogalinku • adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu
ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego - opracowano dokumentację
projektową ● wyłoniono wykonawcę rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinie wraz o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą
towarzyszącą • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku – przed
ogłoszeniem przetargu • projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).
Drogi i chodniki
• ul. Kasprowicza w Mosinie • ul. Cisowa w Mosinie • ul. Jaworowa w Mosinie • ul. Łąkowa w Mosinie • ul. Stęszewska i Zielona
w Krosinku • chodnik przez wieś Żabinko – etap II • chodnik
w ciągu ul. Nadleśnej w Krośnie • chodnik w ciągu ul. Śliwkowej
w Mosinie • ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej
do ul. Strzałowej • kładka pieszo-rowerowa na Kanale Mosińskim
w Krosinku • ul. Brzechwy w Mosinie – przebudowa • ul. Długa w Mosinie • ul. Strzałowa w Mosinie • ul. Świerkowa w Mosinie • chodnik
w ul. Spokojnej w Czapurach • ścieżka rowerowa w ul. Poznańskiej
w Daszewicach • chodniki i ścieżki rowerowe w ramach rewitalizacji
Parku Strzelnica (w trakcie realizacji) • ul. Sowiniecka w Mosinie
- przebudowa (inwestycja ZDP przy współudziale Gminy Mosina
i Aquanet S.A.) – na ukończeniu • ułożenie kostki przy podjeździe
do działki nr 26/2 w Babkach • budowa węzła przesiadkowego
w Drużynie, Mosinie i Pecnej (w tracie realizacji), budowa ścieżki
rowerowej w Drużynie i zakończenie budowy ścieżki pieszorowerowej
w Pecnej (realizacja ZDP).
Sygnalizacje świetlne
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu
z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P w Czapurach wraz
z przebudową zjazdu.
Oświetlenie drogowe
• Mosina: ul. Gruszkowa, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza, ul. Czajkowskiego plac zabaw – I etap (Zadanie realizowane z wydatków
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zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla nr 2 oraz ze środków
z budżetu) • Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem – etap I • Wiórek,
ul. Sosnowa, ul. Podleśna • Krosno: ul. Leśna – plac zabaw, ul.
Strzelecka – etap III, ul. Tylna – etap II, ul. Olszynkowa, Krótka •
Borkowice: ul. Łubinowa, Makowa, Chabrowa – etap I • Mieczewo ul. Szeroka – etap I • Krosinko: ul. Kociołek, ul. Skrzynka •
Rogalin, ul. Prezydialna • Drużyna, ul. Choinkowa – etap II, ul.
Pod Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze (zadanie połączone z wydatkami zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Drużyna, Nowinki)
• Sasinowo, ul. Leśna – etap II (zadanie realizowane z wydatków
zgłoszonych przez mieszkańców Sołectwa Sasinowo połączone
z środkami budżetowymi – budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego) • Sowinki: ul. Nad Lasem – etap I (zadanie realizowane
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sowiniec, Sowinki) • Radzewice,
ul. Ogrodowa • Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa • Daszewice,
ul. Żwirowa • budowa 4 lamp na ul. Radosnej w Dymaczewie
Nowym • projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinku • budowa
lamp solarnych w Czapurach (na ukończeniu).
Kanalizacja sanitarna, wodociągi, odwodnienie
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie
Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy
kanalizacyjnych. PROJEKTY: wodociąg - wydzielenie części zadania
w Sowińcu • opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji,
jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz
z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa
Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic
, Mieczewa; BUDOWA: wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul.
Krótkiej i Widokowej w Drużynie • wodociąg w ul. Dębowej
i Lipowej w Czapurach • kanalizacja w ul. Sowinieckiej w związku
z przebudową ul. Sowinieckiej • budowa szczelnego zbiornika
wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno
w Mosinie.
Inne inwestycje
• budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w rejonie ul. Pożegowskiej • docieplenie budynku świetlicy w Żabinku • przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie • rozbudowa
budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla
osób niepełnosprawnych • doposażenie boiska w Babkach - wydatki
zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna.
Inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego
i z wydatków zgłoszonych przez mieszkańców
sołectw i osiedli
• Baranówko – projekt i budowa siłowni zewnętrznej • Babki,
Kubalin, Głuszyna Leśna – zamontowanie bramek piłkarskich,
ułożenie kostki przy podjeździe do dz. 26/2 • Czapury – wyposażenie placu zabawa – wykonano układ ścieżek I i II etap • Daszewice – modernizacja boiska szkolnego – zamontowano bramki
piłkarskie i trybuny • Dymaczewo Nowe – doposażenie placu zabaw
• Dymaczewo Stare – doposażenie placu zabaw, odnowa małej
architektury, utwardzenie terenu, utwardzenie wjazdu i dojścia
do boiska i placu zabaw • Krosinko, Ludwikowo – zmodernizowano pomieszczenia kuchenne w budynku świetlicy wiejskiej
• Krosno – wybudowano II etap parkingu przy świetlicy wiejskiej • Drużyna, Nowinki – projekt i budowa plac zabaw przy ul.
Piaskowej • Radzewice – wykonanie projektu i budowa zjazdów
w ul. Kalinową i ul. Sportową • Rogalin – projekt i budowa placu
zabaw, miejsce na ognisko oraz zamontowanie piłkochwytów na
boisku wielofunkcyjnym • Żabinko – doposażenie placu zabaw
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• Osiedle nr 3 – dostawa i montaż wyposażenia w psim parku
• Osiedle nr 4 – wybudowano scenę przy SP nr 2 w Mosinie •
Osiedle nr 6 – wykonanie projektu na budowę placu zabaw przy
Przedszkolu nr 2 w Mosinie, wykonano nawierzchnię bezpieczną
i odmalowano elementy placu zabaw.

Planowanie przestrzenne
Od listopada 2018 r. uchwalone zostały przez Radę Miejską
w Mosinie 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Największym – obejmującym ponad 210 ha jest plan dla terenów
części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna. Dokument ten zakłada
przede wszystkim funkcje związane z zabudową mieszkaniową
jednorodzinną, zabudową produkcyjną oraz funkcją rolną. Plan
ten dotyczył w większości obszaru nieposiadającego dotychczas
ustalonego przeznaczenia terenu (zastąpił dwa niewielkie plany
z przełomu stulecia). Ponadto uchwalono 2 niewielkie plany we
fragmentach, zastępujące obecnie obowiązujące uregulowania –
plan dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta
Mosina – etap I Krosinko związany bezpośrednio z rozbudową
SP w Krosinku oraz plan dla terenów przy ul. Poznańskiej w Czapurach umożliwiający zagospodarowanie terenu na którym, we
fragmencie stwierdzono nieważność dotychczas obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r., dla uregulowania
rozwiązań komunikacyjnych oraz uwzględnienia zmian wynikających z wniosków mieszkańców. Uchwalone zostały także lokalne
standardy urbanistyczne z ustaleniem wskaźników związanych
z zabudową mieszkaniową w przypadku realizacji potencjalnych
inwestycji na podstawie tzw. ustawy deweloperskiej. Jednocześnie
opracowane zostały nowe dokumenty gminnej ewidencji zabytków
oraz gminnego programu opieki nad zabytkami. W zaawansowaniu
znajdują się prace nad nowym projektem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Pod koniec lata br. w Systemie informacji o terenie gminy Mosina
(dostępnym pod adresem http://geoportal.mosina.pl) w profilu
„Planowanie przestrzenne” udostępniono warstwy, w których
można się zapoznać zarówno z aktualnie obowiązującymi jak
i historycznymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Ciąg dalszy sprawozdania Burmistrza za okres dwóch pierwszych
lat kadencji w następnym numerze Informatora Mosińskiego.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina oraz referatów
Urzędu Miejskiego oprac. Joanna Nowaczyk
fot. J. Nowaczyk, P. Ludwiczak
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Wciąż taki sam
W poniedziałek, 30 listopada, Sołtys Erazm
Walkowiak z okazji swojego Jubileuszu przyjął podziękowania i gratulacje od Burmistrza
Przemysława Mielocha i Przewodniczącej Rady
Małgorzaty Kaptur.
Erazm Walkowiak to Człowiek-historia, a właściwie Sołtys-historia, bo funkcję tę w Sołectwie
Drużyna, Nowinki pełni od… 50 lat! Zważywszy
na to, że urząd sołtysa istnieje od średniowiecza,
to aż pół wieku tej kilkuwiecznej historii należy
do Erazma Walkowiaka, naszego Sołtysa z Gminy
Mosina. To Sołtys z największym dotąd w historii
Gminy stażem i jeden z niewielu tak długo urzędujących sołtysów w Polsce.
Sołtysem został w wieku 18 lat.Był inicjatorem telefonizacji wsi, potem jej kanalizacji, do dzisiaj konsultuje i nadzorował inwestycje w sołectwie. Jest
świetnym organizatorem spotkań integrujących
lokalną społeczność, wycieczek dla mieszkańców,
aktywnie włącza się w akcje charytatywne. Jego
społeczna działalność to także służba pożarnicza.
Strażakiem w OSP Nowinki został w wieku 15
lat. Pełnił w niej funkcje: dowódcy MDP, członka
Komisji Rewizyjnej, prezesa i wiceprezesa, przez
2 lata był też Prezesem Miejsko-Gminnym OSP.
Przyczynił się do rozbudowy zaplecza jednostki w Nowinkach, kapitalnego remontu remizy
i świetlicy wiejskiej. Pełnił funkcję Prezesa SKR
w Mosinie, a obecnie jest prezesem kółka rolniczego w Nowinkach. Jego działalność społeczna
została uhonorowana Srebrną Odznaką Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Odznaką Wzorowego Strażaka, Brązowym, Srebrnym i Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza. Otrzymał
tytuł Przyjaciela Szkoły oraz Sołtysa Seniora Roku,
przyznawany przez Gazetę Sołecką. W 2015 roku
został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego.
Z Erazmem Walkowiakiem – Sołtysem z 50-letnim stażem, rozmawiała Joanna Nowaczyk.
Czy pamięta Pan rok 1970 i objęcie po raz
pierwszy funkcji sołtysa? Co Pana do tego
skłoniło?
Moja przygoda z sołtysowaniem zaczęła się
trochę nietypowo – zostałem po raz pierwszy
sołtysem w zastępstwie, bo mój poprzednik, Pan
Stanisław Kozioł, przeprowadził się poza sołectwo
przed upływem kadencji, a wybory były dopiero
w styczniu 71’ . Rano do mnie przyszedł i powiedział, żebym pojechał z nim do gromadzkiej rady.
Kiedy zapytałem „po co?” odpowiedział, że tam
się dowiem, no i tam się dowiedziałem.
Ale Pan się na sołtysowanie musiał zgodzić?
No zgodziłem się, ale było to trochę przez zaskoczenie.
Jednak poprzednik przyszedł właśnie do Pana,
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Sołtys Erazm Walkowiak z córką / fot.P.Ludwiczak
żeby Pan go zastąpił?
Tak, ale nigdy nie dociekałem, kto zaproponował
właśnie mnie. Owszem byłem ciekaw i chciałem
nawet kiedyś na ten temat porozmawiać z Julkiem
Śmigielskim, który był wtedy przewodniczącym
gromadzkiej rady, ale były zawsze inne rzeczy
ważniejsze, więc do dzisiaj nie wiem. A potem,
w styczniu 1971 r. zostałem już wybrany w wyborach, ale z wrażenia nie pamiętam jak to się
odbyło…
I tak minęło 50 lat, a Pan wciąż jest Sołtysem!
A przecież często osoby, szczególnie w młodym
wieku, które podejmują się tej funkcji, po pierwszej kadencji rezygnują. Bo to ciężka, społeczna
praca, wymagająca zaangażowania sił i wolnego czasu, a dieta sołtysa nie pokrywa pewnie
wszystkich kosztów związanych z pełnieniem
funkcji…
To prawda, a czasu to ja już nie liczę, bo jak kiedyś policzyłem, to przez te 50 lat, chyba 15 mam
wyrwanych z życiorysu na sołtysowanie. Dzisiaj
codziennie odbieram lub wykonuję telefony: od
mieszkańców, z urzędu i do urzędu... No i żeby
być sołtysem trzeba mieć twardą skórę i mocną
psychikę.
Pan jednak wytrwale podejmował się pełnienia
tej funkcji po raz kolejny, kolejny i kolejny – tak
przez pół wieku. Dlaczego?
Tak naprawdę były momenty, że chciałem zrezygnować, bywało, że miałem dosyć sołectwa.
Ale to było wieczorem, a rano człowiek się budził
i wszystko mijało… Dlaczego? Chyba z poczucia
odpowiedzialności za sołectwo. A jak mijała 40.
rocznica mojego sołtysowania, to już mieszkańcy
mi kibicowali, namawiali, żebym był sołtysem
dalej. No ale bez wsparcia rodziny nie byłoby sołtysowania, rodzina mi też pomaga. Moja córka,
która jest po pedagogice nieraz pomagała mi na
przykład organizować imprezy sołeckie dla dzieci…

A mieszkańcy za każdym razem wybierali
Pana – to świadczy o dużym poparciu w środowisku lokalnym. Ja chyba wiem skąd ono,
bo znam Pana Sołtysa prawie 20 lat, jako człowieka, którem nic nie jest trudno – życzliwego,
niekonfliktowego.
Nie wiem, może tak – ja po prostu rozmawiam
ze wszystkimi i wciąż jestem taki sam.
Pan wiele rzeczy w sołectwie inicjował, nadzorował, pilnował. Co uważa Pan za swój największy sukces?
Nie chciałbym aż tak bardzo wyszczególniać, bo
praktycznie wszystko, co się udawało załatwić jest
ważne – czy chodnik, czy kanalizacja, czy woda,
uczestniczyłem w budowie i otwarciu przystanku
kolejowego, jeszcze jako młody Sołtys. Nie wymienię nic szczególnego, bo wszystko, co się uda
załatwić, czy plac zabaw, czy remont świetlicy, to
są wszystko dla wsi ważne rzeczy. Obecnie najważniejszą jest budowa chodnika w ul. Dębowej,
budowany plac zabaw przy ul.Piaskowej. Moim
marzeniem jest budowa nowej remizy strażackiej.
Wiele zmieniło się w sołectwie przez ostatnie
pół wieku, czego Pan był nie tylko świadkiem,
ale i inicjatorem. Czego jeszcze brakuje?
To moje sołtysowanie można podzielić na etapy:
lata 70-80, 80-90 i od roku 1990 do chwili obecnej.
Największa działalność sołecka rozwinęła się po
transformacji, z początkiem lat 90 i dużo udało się
zrobić. Czego brakuje - utwardzenia dróg, chodników, oświetlenia ulic. W latach 70. Drużyna
i Nowinki były wsiami typowo rolniczymi. Dzisiaj

Miał Pan kiedyś kontrkandydatów?
Ale oczywiście!
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najlepsze prace
dyplome

rolnictwo jest tu na wymarciu, jak nas dawniej było
200 mieszkańców, a teraz jest 800, to teraz są inne
potrzeby niż kiedyś. Teraz ludzie chcą mieszkać jak
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową orw mieście…
ganizowany jest od 2018 r. , z inicjatywy ówczesnej Komisji Promocji Gminy i Współpracy
A tak poza sołtysowaniem – pasje Erazma Wal- Samorządowej. Jego celem jest podejmowanie
kowiaka? Jak spędza Pan wolny czas?
wśród młodzieży akademickiej tematów badań
Interesuje się piłką nożną, jestem też miłośnikiem interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę
skoków narciarskich i kolarstwa. Lubię też podró- o naszej Gminie oraz popularyzacja dorobku w
żować – odwiedziłem Ziemię Świętą, Rzym, Paryż, tym zakresie. Zakres tematyczny prac obejmuje
Brukselę, byłem też na Litwie, Białorusi, Ukrainie, kilka obszarów, m.in. turystykę i walory przyrodw Czechach, na Słowacji, w Niemczech i w wielu nicze, historię Gminy Mosina, uwarunkowania
miejscach w Polsce. Poza tym jeszcze udzielam się społeczno-ekonomiczne w tym również infraw naszej jednostce, OSP Nowinki, ale już tylko jako struktura technicznna i drogowa.
strażak senior, bo po ukończeniu 65 lat nie można
W tym roku, w III już edycji konkursu, komisja
być już czynnym strażakiem.
powołana zarządzeniem Burmistrza w składzie:
Karolina Adamczyk-Pięta, przewodnicząca,
Ale gdyby było można, to pewnie do dziś jeździłby Łukasz Kasprowicz – przedstawiciel Rady MiejPan do pożarów?
skiej w Mosinie, Jacek Mądrawski - pracownik
Pewnie żebym jeździł dalej, przecież jeszcze się czuję naukowy Instytutu Budownictwa i Geoinżynierii
młodo!
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz
Anna Balcerek-Kałek, miała przyjemność oceniać
Spoglądając w przeszłość, czyli Pana 50-letnią 4 złożone do konkursu prace. Dzięki zróżnicodziałalność społeczną czy ma Pan satysfakcję?
wanej tematyce wywołały one ciekawą dyskusję
Tak, oczywiście, że mam. Ale największą satysfakcją podczas ocen, wpłynęły na nowe postrzeganie
są teraz moje wnuki, pięcio- i jednoroczny, to moje i analizę przedstawionych zagadnień, pokazały
oczka w głowie!
też szerokie spektrum zainteresowań autorów.
Decyzją Komisji, Burmistrz w tym roku przyznał
Czy ta kadencja to już koniec historii, czy będzie nagrodę główną w wysokości 2 000 zł panu Maciąg dalszy?
teuszowi Fabisiakowi za pracę pt. „Projekt trójkonJeszcze 3 lata tej kadencji, a potem będę miał już dygnacyjnego parkingu podziemnego w Mosinie”
ponad 70 lat – zostawmy to już chyba dla młodszych.
Akurat w przypadku Pana, który jeździłby do
dziś do pożarów, gdyby mógł, tak nie uważam
i umówmy się, że zostawimy to pytanie na za 3
lata. Pan jest moim zdaniem Sołtysem z powołania!
Z tym po prostu trzeba się urodzić...
Chciałbym podziękować w tym miejscu za
wsparcie i pomoc w mojej działalności na rzecz Sołectwa i Gminy – mojej żonie, córce i całej rodzinie
a także Radzie Sołeckiej, mieszkańcom, panom
Burmistrzom, pani Przewodniczącej Rady Miejskiej
i radnym, pani Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej, a także
sponsorom.
Bardzo dziękuje za rozmowę. Życzę zdrowia, wytrwałości i w imieniu mieszkańców składam serdeczne
podziękowanie za pół wieku pracy społecznej na rzecz
mieszkańców!		
Joanna Nowaczyk

GMINA WYRÓŻNIONA!

Gmina Mosina otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 8 tys. zł za zgłoszony
projekt „INNOWACYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ
POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE
MOSINA”, w XXI edycji Konkursu „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii
rozwoju województwa wielkopolskiego”, którego
rozstrzygnięcie nastąpiło 2 grudnia. Nagroda zostanie przeznaczona na promocję działań szerzących
prawidłowe rozpalanie! 			
Red
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Chorowałeś
na koronawirusa
i wyzdrowiałeś?

Potrzebne jest osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub
przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem
SARS-CoV-2!
Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na
COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu
objawami zakażenia. Oddaj je w najbliższym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!
Gdzie można oddać osocze?
W najbliższym centrum krwiodawstwa –
w Poznaniu to Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul.
Marcelińska 44
Kto może oddać osocze?
Osocze może zostać pobrane od osób, które:
• spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września
2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi
od kandydatów na dawców krwi i dawców
krwi -> gov.pl/web/nck/rozporzadzenia
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły
bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-

z zaprojektowanym parkingiem podziemnym na
miejskim rynku. W gronie laureatów zalazły się
także dwie prace, którym przyznano równorzędne
wyróżnienia, po 1000 zł każde: dla pana Artura
Jasiczaka za pracę pt. „Analiza statyczna istniejącej więźby dachowej z wariantową rewitalizacją”
z analizą stanu i propozycją technologiczną rewitalizacji istniejącej więźby dachowej na przykładzie
budynku gminnego – Pałacu Budzyń oraz dla
pana Stanisława Chrusta za pracę pt. „Strategia
rozwoju i odnowy obszarów wiejskich Gminy
Mosina”, z oceną klimatu, specyfiką, zasobem
miejscowości, rekomendacjami do zastosowania
w kierunku zrównoważonego rozwoju i przykładami rozwiązań projektowych. Ciekawą pracę do
konkursu złożył także pan Rafał Filipowicz, pt.
„Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy
Mosina jako podmioty Obrony Cywilnej Gminy
Mosina” z rysem historycznym gminnych jednostek OSP, opisem funkcjonowania obrony cywilnej
w Gminie, na terenie kraju i poza jego granicami,
a także własnymi wnioskami dotyczącymi dalszego kierunku rozwoju obrony cywilnej.
Dziękujemy wszystkim autorom prac za ich
wkład w poszerzenie wiedzy o naszej Gminie
i przyczynek do jej dalszego rozwoju. Wszystkie
prace zostaną przekazane do Mosińskiej Biblioteki
Publicznej, gdzie uzupełnią zbiory lokalne opracowań na temat Gminy Mosina. Zachęcamy do
lektury oraz udziału w kolejnej edycji konkursu
w roku 2021.
Karolina Adamczyk-Pięta
Kierownik Referatu Promocji i Kultury

CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem
w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane
za wyleczone i czują się zdrowe,
• od zakończenia występowania objawów
minęło 28 dni
• od zakończenia izolacji minęło 18 dni w przypadku osób, które przeszły zakażenie
w sposób bezobjawowy;
• są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej
ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
WAŻNE ! - każda osoba będąca ozdrowieńcem musi się wcześniej skontaktować
z Działem Dawców w celu ustalenia terminu
wizyty - nie ma możliwości oddawania osocza bez wcześniejszego ustalenia terminu.
Kontakt z Działem Dawców mailowo:
ozdrowieniec@rckik.poznan.pl , lub telefonicznie: 574 782 025 lub 574 782 039 .
Prosimy o przesłanie poniższych informacji:
imię i nazwisko, numer telefonu, dokument
potwierdzający zakażenie SARS-CoV-2
UWAGA! W związku z bardzo dużą ilością
zgłoszeń kontakt lekarza z Działu Dawców
może nastąpić w ciągu kilka dni!
Źródło: rckik.poznan.pl / Oprac. JN
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Aktualne informacje i zalecenia dotyczące
stanu epidemii koronawirusa w Polsce znajdują
się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej
www.gov.pl /web/koronawirus

Opracowanie: Joanna Nowaczyk

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: od 7.25 do 15.00.

W razie objawów lub podejrzenia koronawirusa
Przypominamy! Jeśli zaobserwują Państwo u siebie objawy takie jak np.: duszności, gorączka, kaszel i bóle
mięśni lub mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną
należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację
sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych
objawów zadzwonić pod numery wskazane poniżej lub
zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
• Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: 61 873 92 95.
• Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: 61 859 03 36,
539 524 935, 504 907 994.
• Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590

Sztab Kryzysowy Gminy Mosina
Zespół Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)
Jarosław Dobicki – Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 1018-211
e-mail: straz.miejska@mosina.pl
Krzysztof Kaczmarek – Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem
tel. 61 8109-503
e-mail: zb@mosina.pl
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 61 8109-503, 722 323 208 (całodobowo)
e-mail: gczk@mosina.pl

FUNKCJONOWANIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców od 12 października 2020 r. dostęp do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mosinie dla interesantów został ograniczony, przy czym zarówno Urząd, jak i OPS pracują nieprzerwanie
realizując swoje zadania. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej nadal udzielają informacji na
temat realizowanych usług publicznych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jeśli Państwa sprawa wymaga stawiennictwa w budynku Urzędu lub Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o kontakt
telefoniczny przed wizytą. W wielu przypadkach pomoże to załatwić sprawę bez konieczności osobistej wizyty lub ograniczy liczbę wizyt do minimum.

Załatwianie spraw
• Wszelką dokumentację w sprawach z zakresu działalności Urzędu Miejskiego w Mosinie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach jego pracy lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed
budynkiem Urzędu. Prosimy, aby wnioski składane w Biurze Obsługi Interesanta posiadały już uiszczoną opłatę skarbową.
• Urzędowa korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.
• Filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie w budynku Urzędu Miejskiego została zlikwidowana. Płatności
i należności publicznoprawne należy regulować za pośrednictwem banków i Poczty Polskiej.
• Urząd Stanu Cywilnego w Mosinie osobiście przyjmuje rejestrację stanu cywilnego, zgłoszenia urodzeń i zgonów. Przed
wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego prosimy o kontakt telefoniczny 61-8109-560 lub mailowy usc@mosina.pl
Sprawy, które musimy załatwić poprzez osobistą wizytę w Urzędzie to zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa
(na podstawie zaświadczenia o zawartym małżeństwie w kościele) i zgłoszenie zgonu osoby.
Wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego należy kierować do nas drogą elektroniczną – przez ePUAP. Jeżeli odpis będzie
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podlegać opłacie skarbowej należy dołączyć skan dowodu wpłaty na konto Urzędu. W sprawie ślubów cywilnych prosimy
kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostałe sprawy kończące się
wydaniem zaświadczenia, można załatwić w innych urzędach stanu cywilnego, np. zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
czy wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska.
• Obsługa obywateli przez Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. Przed wizytą w Referacie prosimy
o kontakt telefoniczny 61-8109-565, 61-8109-509 lub mailowy so@mosina.pl
o DOWODY OSOBISTE – WNIOSKI – jeśli tylko to możliwe prosimy składać wnioski o wydanie dowodu osobistego
przez e-PUAP (przypominamy o dołączeniu wówczas zdjęcia w wersji elektronicznej).
o ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH – wyprodukowany dowód osobisty będzie czekał w Urzędzie do momentu jego
odbioru przez obywatela. Nie trzeba go odbierać zaraz po otrzymaniu informacji, że jest gotowy do odbioru.
o ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I REJESTRÓW – prosimy najpierw o kontakt telefoniczny albo mailowy
z pracownikami referatu, abyśmy mogli wyjaśnić, w jaki sposób skierować wniosek i jakie załączniki, by jak najsprawniej
załatwić daną sprawę: tel. 61 81 09 565 lub 61 81 09 509. Zaświadczenia nie będą wydawane „od ręki”, ale wysyłane pocztą.
o MELDUNEK – zgłoszenia meldunkowe można składać przez e-PUAP, a jeśli nie ma takiej możliwości i jest to konieczne
do załatwienia w urzędzie pilnie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.
o Wnioski CEiDG – po wcześniejszym zalogowaniu na Profil Zaufany przedsiębiorca może samodzielnie podpisać wniosek
bez konieczności wizyty w Urzędzie. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 61 81 09 562 lub 61 81 09 563.
Wszystkie sprawy w Urzędzie można załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Osoby, które nie
mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo,
Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank. Instrukcja korzystania z platformy e-PUAP znajduje się na
stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc-> Instrukcje i podręczniki
Pracownicy Urzędu Miejskiego są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
o Biuro Obsługi Interesanta tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl
o Urząd Stanu Cywilnego tel. 618109-560 e-mail: usc@mosina.pl
o Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej tel. 618109-509 e-mail: so@mosina.pl
o Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa tel. 61 1018 208 e-mail: pp@mosina.pl
o Referat Geodezji i Nieruchomości tel. 61 1018 201 e-mail: gg@mosina.pl
o Referat Oświaty i Sportu tel. 618109-580 e-mail: op@mosina.pl
o Gminne Centrum Informacji tel. 618192-746, 510 197 558 e-mail: gci@mosina.pl
o Referat Podatków i Opłat tel. 61 1018 202 e-mail: pk@mosina.pl
o Referat Księgowości tel. 61 1018 203 e-mail: rk@mosina.pl
o Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 61 1018 204 e-mail: os@mosina.pl
o Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy tel. 61 1018 206 e-mail: ri@mosina.pl
o Referat Mienia Komunalnego tel. 61 1018 207 e-mail: mk@mosina.pl
o Straż Miejska tel. 61 8197-855, 501 467 312 e-mail: straz.miejska@mosina.pl
Awarie, takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA,
dołączając zdjęcie.
Aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Gminy Mosina oraz funkcjonowania Gminy w pandemii
znajdują się na stronie mosina.pl w zakładce Koronawirus – Komunikaty:
- dzienny raport Burmistrza Gminy Mosina o liczbie osób przebywających w kwarantannie i izolacji domowej,
- bieżące komunikaty dotyczące pracy Urzędu Miejskiego oraz poszczególnych jednostek podległych w Gminie Mosina,
w tym szkół i przedszkoli,
- ważne telefony, linki, informacje i zalecenia związane z Covid-19.

Aplikacja Kwarantanna domowa

To aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program
umożliwia potwierdzenie miejsca odbywania kwarantanny, podstawową ocenę stanu zdrowia (nie jest to porada medyczna)
oraz modyfikację podstawowych danych. Ułatwia też kontakt z pracownikiem socjalnym lub z psychologiem.
Korzystając z aplikacji wspierasz służby oraz instytucje powołane do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia epidemicznego, odciążając je od ścisłego monitorowania realizacji kwarantanny.

Jak aktywować aplikację?
Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store, Google Play lub AppGallery. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za
pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
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Czy aplikacja jest obowiązkowa?
Instalacja oraz używanie Aplikacji jest ustawowym obowiązkiem
osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Więcej informacji
w regulaminie aplikacji.

Czy połączenie z numeru 22 257 10 10 pochodzi
z aplikacji Kwarantanna domowa?
Tak, aplikacja Kwarantanna domowa może przekazywać komunikaty wykonując połączenia telefoniczne (tzw. połączenia przychodzące) z numeru 22 257 10 10. Odebranie połączenia
i odsłuchanie komunikatu jest bezpłatne. Smodzielne oddzwonienie lub samodzielne wybranie numeru może być płatne
(połączenie z numerem stacjonarnym, zgodnie z cennikiem Twojego operatora).

Jak złożyć oświadczenie?
Polecamy złożenie oświadczenia policji i skontaktuj się ze swoim dzielnicowym. Formularz oświadczenia oraz inne materiały dotyczące założenia aplikacji znajdują się na stronie www.gov.pl->Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia->
aplikacje, a także na stronie mosina.pl w zakładce Koronawirus-Komunikaty-> Aplikacja kwarantanna domowa.

Seniorze! Nie jesteś sam!

Z końcem marca, w związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem koronawirusa w Polsce, Urząd Miejski w Mosinie
przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej rozpoczął akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Akcję pomocy samotnym seniorom i osobom niepełnosprawnym w robieniu podstawowych zakupów wsparli wolontariusze Caritas,
w tym działający przy Parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie. W październiku br. ruszył rządowy program „Wspieraj Seniora”
z dedykowaną infolinią dla seniorów:

tel. 22 505 11 11

Pomoc w ramach tego programu, którą na terenie gminy Mosina koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,
skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy pod
numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych,
opieki wytchnieniowej, czy programu asystenta osoby niepełnosprawnej.
Udzielenie pomocy w formie zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne. Osoby korzystające ze wsparcia pokrywają
koszty ewentualnych zakupów.

Jak to działa?
Krok 1 - Senior dzwoni na infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia
odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
Krok 2 - Gmina kontaktuje się z seniorem i ustala potrzeby z gotowego katalogu (np. zakupy spożywcze, wyrzucenie
śmieci, wyprowadzenie psa).
Krok 3 - Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora, osobę, która
zajmie się już bezpośrednio pomocą.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie jest w stałym kontakcie z osobami starszymi i potrzebującymi. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że z racji obostrzeń osób starszych w potrzebie jest dużo więcej. Dlatego też starając się w jak najszybszy
sposób pomóc tym osobom szukamy wolontariuszy, którzy będą chętni wesprzeć takie działania. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem:

tel. 61 8192 687

Chcesz pomóc seniorowi? Masz możliwość i czas zrobić zakupy potrzebującej osobie? Zgłoś się jako wolontariusz!
Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:
https://wspierajseniora.pl/

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
zarezerwuj telefonicznie wizytę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, uruchomił nową usługę – telefoniczną
rezerwację wizyty w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można umówić w dogodnym dla siebie terminie.
Do tej pory wizytę w placówce ZUS można było zarezerwować jedynie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).
Teraz można umówić się na spotkanie również drogą telefoniczną.
–Podczas rozmowy trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer

DODATEK

13

INFORMATOR MOSIŃSKI

listopad / grudzień 2020

telefonu komórkowego. Dodatkowo należy też wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta – informuje Marlena Nowicka – regionalna
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Musimy również wybrać obszar merytoryczny tej wizyty oraz dogodny dla nas dzień i godzinę.
Następnie, na podany podczas rozmowy numer telefonu, otrzymamy wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera
on 10 cyfr, które należy wpisać, po przyjściu do placówki ZUS, na ekranie urządzenia do wydawania numerków. Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że wizyty w placówkach ZUS odbywają się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.
• Oddział Poznań I - 61 841 68 45, Oddział Poznań II - 61 87 45 358.

e-wizyty
E-wizyty, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem ZUS na zdalną konsultację, ruszyły 19 października. Aby można było
odwiedzić ZUS on-line, wystarczy dostęp do komputera lub smartfona z kamerką i mikrofonem. Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 14.30. W celu zarezerwowania wizyty
online należy wejść na stronę www.zus.pl. Podczas rezerwacji trzeba podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
a także kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty. Dzień przed spotkaniem, na wskazany
podczas rejestracji numer telefonu, osoba rezerwująca zdalną wizytę, otrzyma sms przypominający. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę
przed spotkaniem, otrzyma mail, w którym będzie link do połączenia z pracownikiem ZUS. Ważne, aby przed rozmową udostępnić obraz z kamery i dźwięk z mikrofonu. –W celu sprawnego funkcjonowania tej usługi, apelujemy do osób, które z różnych powodów rezygnują
z e-wizyty, by nas o tym wcześniej poinformowały, aby w tym czasie ktoś inny mógł z takiej porady skorzystać – zwraca uwagę rzeczniczka –
Wizytę online odwołamy przez link do rezygnacji z e-wizyty, który otrzymany bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji oraz w dniu planowanego
e-spotkania. Jeśli klient będzie chciał uzyskać informację w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości.
Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty.
Źródło: ZUS

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, tzw. „wieczorynka” to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek
zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Wykaz wielkopolskich wieczorynek dostępny jest na stronie nfz-poznan.pl -> Dla Pacjenta-›Komunikaty dla Pacjenta-›Nocna
i świąteczna opieka zdrowotna w Wielkopolsce
Rejon wyjazdowy wieczorynki dla Gminy Mosina znajduje się w Szpitalu w Puszczykowie – Źródło: nfz-poznan.pl

PUSZCZYKOWO
tel. 61 898 42 40

Zdalne nauczanie
w Gminie Mosina
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Nauczanie zdalne dla uczniów szkół podstawowych zostało przedłużone do 3 stycznia 2021 r. – taką decyzję w ramach obostrzeń
związanych z epidemią, podjął nasz rząd. W Gminie Mosina uczniowie
spotykają się z nauczycielami w wirtualnych klasach już ponad miesiąc. Nauczanie zdalne dla klas IV-VIII zaczęło się od 26 października,
a dla klas I-III od 9 listopada. Nauczyciele zostali oddelegowani do
pracy w domu z wyjątkiem tych, których obecność jest niezbędna dla
organizacji zajęć w świetlicach (z tych zajęć mogą korzystać dzieci,
których rodzice są zaangażowani w walkę z pandemią) oraz zajęć
wspierających uczniów korzystających ze specjalnej organizacji nauki.
Na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiono organizację
przez szkoły konkursów i olimpiad oraz zezwolono na prowadzenie
dodatkowych zajęć sportowych (np. SKS) z zachowaniem limitu osób
oraz reżimu sanitarnego. Dyrektorzy szkół, na wniosek rodziców,
udostępnili sprzęt do nauki zdalnej dla rodzin, które o taką pomoc
wystąpiły. W maju szkoły otrzymały 80 laptopów pozyskanych
w ramach wniosków złożonych przez Gminę Mosina w programach

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. W szkole możliwe są również
konsultacje dla uczniów kl. VIII, dla których resort edukacji przygotowuje zmiany w zakresie programowym treści do egzaminów,
a dyrektorzy naszych szkół zastanawiają się w jaki sposób przeprowadzić egzaminy próbne. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało,
że zmianie ulegnie termin ferii zimowych. Dla naszego województwa
ferie były zaplanowane na drugą połowę lutego, a z zapowiedzi rządu
wynika, że będą one w jednym terminie dla całej Polski - od 4 do
17 stycznia 2021. Jak do tej pory bez zmian funkcjonuje opieka dla
dzieci najmłodszych. Zajęcia w żłobkach, przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywają się w trybie stacjonarnym. Zdarzają się jednak sytuacje (w przypadku pojawienia się
w placówce chorego dziecka lub pracownika), że dzieci są kierowane
na kwarantannę, a zajęcia stacjonarne czasowo zawieszane.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nowy rok życzę Wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości w znoszeniu odmiennej i trudnej
„covidowej” rzeczywistości oraz mnóstwa okazji do przekazywania
i odbierania życzliwych gestów i działań.
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu
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PIERWSZY
MIESZKANIEC
OTRZYMAŁ
KARTĘ!

listopad / grudzień 2020

Pierwszy mieszkaniec, który zawnioskował o Mosińską
Kartę Mieszkańca, Pan Daniel, otrzymał z rąk Burmistrza,
pakiet mosińskich upominków.
Co jakiś czas będziemy mieć miłe niespodzianki dla
osób posiadających kartę, więc tym bardziej zachęcamy
do udziału w programie, wystarczy wypełnić wniosek
na www.mkm.mosina.pl. aby otrzymać pierwszą w powiecie poznańskim KARTĘ MIESZKAŃCA.
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Sprawozdanie
z działalności Rady
Miejskiej
W październiku i listopadzie Rada Miejska
w Mosinie pracowała zdalnie. Obradowała na
dwóch sesjach. XXXV sesja z uwagi na dużą
ilość spraw wywołujących ożywione dyskusje odbyła się na dwóch posiedzeniach – 29
października i 3 listopada, XXXVI sesja miała
miejsce 26 listopada.
Odbyło się łącznie 13 posiedzeń komisji.
Oprócz radnych, burmistrzów i urzędników
uczestniczyli w nich zaproszeni goście i zainteresowani mieszkańcy.
Obrady komisji są jawne i w zdalnych posiedzeniach może wziąć każdy, kto wcześniej
zwróci się o udostepnienie linku do Biura Rady.
Wszystkie informacje o nadchodzących
i archiwalnych posiedzeniach oraz materiały
otrzymywane przez radnych dostępne są także
dla mieszkańców są dostępne pod adresem:
mosina.esesja.pl
Rada Miejska w Mosinie 17 głosami „za”
zdecydowała o powierzeniu gminie Jarocin
przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych”.
Rada zdecydowała także, aby podatek od
nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłata targowa pozostały na
dotychczasowym poziomie.
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Radni stanowią prawo
i muszą prawa przestrzegać

Toczy się burzliwa dyskusja nad przestrzeganiem art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym
przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie. Art.
24 f stanowi, że radni nie mogą prowadzić
działalności gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać
taką działalnością lub być przedstawicielem
czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności.
W czasie głosowania w tej sprawie na sesji
w dniu 3 listopada 2020 r. zdania radnych
były podzielone i Rada ostatecznie nie podjęła uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Arkadiuszowi Cebulskiemu i Czesławowi
Tomczakowi, którzy wystawili na Gminę
Mosina faktury z tytułu prowadzonej przez
siebie działalności.
16.11.2020 r. Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Rady Miejskiej o przesłanie odpisu
protokołu z sesji oraz wszystkich dokumentów związanych z procedowanymi na ww.
sesji uchwałami dot. wygaszenia mandatów
ww. radnym. Wojewoda dokona oceny prawnej sytuacji i jeżeli potwierdzi, że doszło do
naruszenia zakazu wynikającego z art. 24 f,
podejmie stosowne kroki.
W związku z pojawiającymi się doniesieniami
medialnymi w sprawie możliwego złamania
ustawowego zakazu prowadzenia działalności
z wykorzystaniem mienia komunalnego przez
innych radnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny podjął decyzję, aby
z dniem 30 listopada 2020 roku rozpocząć
nadzwyczajną kontrolę w sprawie sprawdzenia
czy istotnie do złamania zakazu nie doszło.

Rada zdecyduje o zbywanie
Gminny Program Opieki
i nabywanie nieruchomości
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) usg do wy- nad Zabytkami
łącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
przekraczających zakres zwykłego zarządu. Rada
Miejska w Mosinie w Uchwale nr XX/146/11
z dnia 29 grudnia 2011 r. określiła zasady gospodarowania nieruchomościami i tym samym
utraciła wpływ na gospodarowanie mieniem
gminnym. Burmistrz jednoosobowo gospodarował mieniem. Niektóre decyzje Burmistrza
były krytycznie oceniane przez radnych. Na
sesji w dniu 29 października 2020 r. Rada 18
głosami „za” uchyliła tę uchwałę i tym samym
będzie tak jak to ma miejsce w 14 innych gminach powiatu poznańskiego i większości gmin
w Polsce decydować o sprzedaży, nabywaniu
czy zamianie nieruchomości gminnych.

RADA MIEJSKA

Po sześciu latach opracowywania Burmistrz
Gminy Mosina przedłożył Radzie Miejskiej
Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Mosina na lata 2020-2023. Poprzedni Program
na lata 2011 – 2014 nie został zrealizowany.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami Burmistrz Gminy Mosina zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata sprawozdania z gminnego programu opieki nad
zabytkami. Sprawozdanie to przedstawiane
jest Radzie Miejskiej.
Rada Miejska w Mosinie wniosła do Programu
wiele uwag i ostatecznie 26 listopada 2020 r.
podjęła uchwałę w tej sprawie i oczekuje na
szybkie powołanie zespołu koordynującego,

który będzie odpowiedzialny za realizację
„Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020–2023”. Wraz z ww.
Programem została zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków zawierająca zabytki
nieruchome, zabytki małej architektury oraz
zabytki archeologiczne.
bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/
gminna-ewidencja-zabytków

Dofinansowanie Kolei
Metropolitalnej

Rada Miejska w Mosinie wyraziła zgodę na
udzielenie dotacji celowej dla Województwa
Wielkopolskiego na realizację zadania pn.
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w
formie dotacji celowej ze środków budżetu na
2021 rok w wysokości 159 782,72 zł, na 2022
rok w wysokości 162 179,46 zł, na 2023 rok
w wysokości 165 598,60 zł.

Osiedle Nowe Krosno – mamy
warunki, aby rozpocząć
inwestycje drogowe

17 listopada członkowie Komisji Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa razem z Burmistrzem Gminy Mosina oraz jego
zastępcami wizytowali gminne inwestycje:
zbiornik wód opadowych przy ul. Leśmiana,
ul. Sowiniecką, ul. Brzechwy, ul. Świerkową.
Dla mnie radnego z mosińskiej Madery najważniejszym faktem 2020 roku jest finiszowanie
inwestycji polegającej na budowie zbiornika
deszczowego na osiedlu. Jak sięgnę pamięcią
prowadzone były niekończące się dyskusje jak
zagospodarować wodę deszczową z naszego
osiedla. Do 2010 roku miało to być rozlanie
wody na terenach wzdłuż ulicy Leśmiana jednak
wprowadzenie strefy pośredniej ochrony ujęcia
wody na naszym terenie bardzo skomplikowało realizację jakiejkolwiek inwestycji. Żadna
droga nie może powstać jak nie będzie odprowadzenia do szczelnej kanalizacji deszczowej).
Woda opadowa musi już być odprowadzona
szczelnymi rurami do Kanału Mosińskiego. Tylko jak to zrobić? Każdy wariant niósł za sobą
olbrzymie wyzwania (nie chcę tutaj wdawać się
w szczegóły). Powstanie zbiornika zawdzięczamy uporowi Burmistrza Jerzego Rysia, bowiem
to Jego determinacja doprowadził do wyboru
rozwiązania i do przygotowania projektu, który
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uzyskał zezwolenie budowlane.
Problemem okazał się koszt inwestycji ca 8,5
mln zł, co na nasze warunki jest znaczną kwotą i po prostu Gminy nie stać było na taką
inwestycję. Pomógł nam „dobry traf”. Składaliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości
2 mln zł (część kosztów) w czerwcu 2019 roku
- jednak przegraliśmy z innym projektem. Na
koniec jednak roku 2019 w Urzędzie Marszałkowskim powstały nadwyżki wolnych środków
unijnych i w tej sytuacji Zarząd Województwa
zdecydował o pozakonkursowym przyznaniu
Gminie Mosina 6,6 mln zł z naszym udziałem
1,2 mln zł (a to tylko 15% kosztów inwestycji). Warunek jest taki, że musimy zrealizować
inwestycję do połowy grudnia 2020 roku – co
się dzieje. Teraz już możemy myśleć o pierwszej
ulicy na osiedlu – ulicy Krosińskiej. Na 2021
rok mamy bowiem zagwarantowane 150 tys. zł
na wykonanie projektu ulicy. To kamień milowy
i mam nadzieję, że jeszcze w mijającej kadencji
zbudujemy nową ulicę Krosińską.
Andrzej Raźny

Mosińska Inicjatywa
Rowerowa

23 listopada podczas połączonych komisji
Budżetu i Finansów oraz Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa radni dyskutowali
na temat rozwoju infrastruktury rowerowej na
terenie gminy Mosina. W posiedzeniu zorganizowanym przez Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka wziął
udział również Poseł na Sejm RP Franciszek
Sterczewski, który wspólnie z panem Adamem
Beimem ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań
przedstawił podstawy prawidłowego kształtowania polityki rowerowej. Po bardzo ciekawej
dyskusji i przedstawieniu stanu faktycznego
w gminie przez pana Artura Nadolnego oraz
radnego Macieja Patelę, komisja podjęła jednogłośnie wniosek do Burmistrza o utworzeniu
zespołu ds. rozwoju infrastruktury rowerowej
w Gminie Mosina. Celem zespołu będzie przyjęcie zasad kształtowania standardów technicznych dot. budowy infrastruktury rowerowej
oraz wypracowanie szkieletu głównych tras
rowerowych. W skład zespołu wejdą mosińscy
samorządowcy oraz mieszkańcy, przedsiębiorcy.
Mam nadzieję, że dzięki takiemu działaniu uda
się poprawić klimat wokół korzystania z roweru
w naszej gminie.

Praca nad projektem
budżetu na 2021 rok

16 listopada Burmistrz Gminy Mosina przekazał
Radzie Miejskiej w Mosinie projekt budżetu na
rok 2021. Radni przystąpili do analizowania
dochodów i wydatków gminy. Budżet na 2021
rok zostanie uchwalony na końcu stycznia.
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Radny Jan Marciniak jest niekwestionowanym
autorytetem w sprawach budżetu. Analizuje
każdą pozycję i zadaje najwięcej pytań w tej
dziedzinie. Dziś podzielił się z nami ogólną
refleksją na temat budżetu.

Poznać budżet

Koniec lat 90-tych. Pewna enklawa pięciu
ulic w Mosinie. Wszystkie mają infrastrukturę
podziemną. Przystępujemy do utwardzenia jednej z nich. Prace postępują wartko i kończą się
terminowo. Zwołany odbiór końcowy, spisany
protokół, robota wykonana.
Po kilku dniach spotyka mnie mieszkaniec
i mówi: no, teraz jest ładnie i porządnie, pora
na wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż dróg
wylotowych z miasta. Trochę zaskoczony odpowiadam - a co z pana sąsiednimi ulicami,
one też czekają i są przygotowane do realizacji.
No, tak – odpowiedział.
Dlaczego wracam do sytuacji, tak w czasie odległej. Bo w zasadzie nic się nie zmieniło. Mieszkańcy mówią: utwardzajcie nasze ulice, nasze
drogi. Jak długo będziemy brodzić w błocie, jak
długo będziemy niszczyć resory naszych aut? Są
i inne żądania: inwestujcie w bazę oświatową,
wodę, kanalizację, obiekty sportowe, świetlice
wiejskie itd. itp. Żądania na miarę XXI wieku.
Jak najbardziej na miejscu.
Radni starają się argumentować, że gminna kasa
nie pozwala na taki rozmach. Owszem na taki
rozmach i to w krótkim czasie, rzeczywiście nie
pozwala. Spyta się jednak ktoś - ale dlaczego
nie pozwala, mamy słowa radnego przyjąć bezkrytycznie? Co my wiemy o budżecie gminy?
Budżet gminy to bardzo skomplikowana materia. Zapisy są pisane skomplikowanym, niejasnym językiem. Rozmawiałem z pewnym
starszym mieszkańcem, który pyta mnie – tyle
wszyscy mówicie o budżecie, a gdzie mogę się
z nim zapoznać? Mówię więc – wejdzie pan na
stronę gminy, później na BIP, dalej poszuka pan
zakładkę prawo i.… już mnie przestał słuchać.
Musimy o budżecie mówić i pisać jasno, w bardzo przystępnej formie. Chciałbym, od kolejnego
numeru „Informatora...” cokolwiek na ten temat
napisać. Może będzie strawnie, może…
Jan Marciniak

Rondo niegospodarności

Na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie
ożywioną dyskusję wywołała sprawa zaprojektowania rond. Burmistrz przedłożył radnym projekt uchwały o przejęciu przez Gminę
Mosina od Województwa Wielkopolskiego
zadania w zakresie wykonania „Dokumentacji
projektowej obwodnicy m. Mosina w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich
nr 431 oraz nr 430”. Ostatecznie uchwała 10
głosami „za” przy 9 „przeciw i 2 wstrzymujących została podjęta.

Burmistrz Przemysław Mieloch przekonuje
radnych, że budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Piotra Mocka i Szosa Poznańska jest tak
ważna dla gminy, że warto wydać na nią własne
pieniądze, choć można być pewnym, że rondo
to wraz z całą drogą wojewódzką DW 431 od
Kórnika do Dymaczewa Nowego wybuduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy
wsparciu środków unijnych. Będzie trzeba na
to zaczekać, ale zrobi. Nie udało się tego zrobić
w perspektywie finansowej Unii Europejskiej
2014-2020, bo ceny robót budowlanych były
zbyt wysokie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest jednak zdeterminowany, bo droga
jest w fatalnym stanie i w perspektywie finansowej 2021-2027 z pewnością ponownie ogłosi
przetarg na modernizację całego odcinka DW
431 biegnącej przez teren gminy Mosina. Obecnie w budowie jest most w Rogalinku, wkrótce
ruszy modernizacja DW 431 w Świątnikach
i Mieczewie. Realizacja całej drogi to kwestia
czasu. Możemy mieć rondo będące częścią całej
drogi za „darmo”, dlaczego więc chcemy zrobić
je za własne, na pewno niemałe, pieniądze?
Wraz z modernizacją okolicznych skrzyżowań
koszt inwestycji może wynieść kilka milionów
złotych. Na tyle dróg lokalnych mieszkańcy
czekają od kilkudziesięciu lat, przejścia dla
pieszych są bardzo niebezpieczne, wiele ulic
wymaga uspokojenia ruchu. Skupmy się na tym,
czego nikt za nas nie zrobi, a co jest również
ważne. Myślę, że budowa ronda za nasze pieniądze zbiegnie się z wyborami samorządowymi
w 2023 roku. Przypadek? Nie sądzę.
Mam wątpliwości, czy w ogóle to rondo rozwiąże problemy komunikacyjne Mosiny. Jesteśmy
tranzytem dla okolicznych gmin i alternatywą dla obwodnicy autostradowej. Udrażnianie
przejazdów w centrum miasta może dać krótkotrwały efekt. Jeśli czas przejazdu przez naszą
gminę skróci się o kilka minut, GPS-y kierowców
wybierających trasę przejazdu tranzytowego
wskażą drogę przez Mosinę i znowu miasto się
zakorkuje, ale na naszych drogach będzie już
więcej samochodów, w tym ciężarowych. Nowy
most w Rogalinku pozwoli pojazdom powyżej
20 ton przejechać przez wszystkie miejscowości na trasie Kórnik – Dymaczewo Nowe. Czy
naprawdę chcemy, aby naszą gminę definitywnie podzieliła na dwie części ruchliwa droga?
Niezależnie jednak od tych wątpliwości, budowanie ronda za własne pieniądze w sytuacji,
gdy może nieco później zrobi to Województwo
Wielkopolskiej, uważam, podobnie jak wielu
radnych, za niegospodarność i lekceważenie
wielu innych potrzeb.
Marcin Ługawiak

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady

RADA MIEJSKA

mosina.pl

Nowy plac zabaw

Przy ul. Pożegowskiej w Mosinie powstał nowy plac zabaw, który
zastąpił stary, zdemontowany ze względu na zły stan. Koszt nowego
placu zabaw to 54 500 zł, jednak to nie koniec zagospodarowania jego
terenu, bo dotychczasowy jego stan to pierwszy etap zadania. Nowy
plac zabaw na Osiedlu nr 6 „Za Moreną” to inicjatywa jego Zarządu
i efekt współdziałania z Urzędem Miejskim w Mosinie.
Pierwsze działania w kierunku budowy placu nowego zabaw, Zarząd
osiedla podjął już w roku 2015, po uzyskanej informacji o złym stanie
technicznym starego placu, zlokalizowanym przy budynkach komunalnych na Pożegowie. – W tej sprawie zwróciliśmy się z wnioskiem do
Burmistrza Jerzego Rysia, który po konsultacjach w 2018 r. zatwierdził
miejsce, gdzie znajdował się w przeszłości „Przystanek Glinianki” – relacjonuje Irena Rybarczyk, przewodnicząca Zarządu. - Wyznaczona działka
o powierzchni ponad 2500 m2, zlokalizowana jest bezpośrednio przy parkingu i ścieżkach wokół Glinianek i posiada bardzo duży potencjał i możliwości
lokalizacji infrastruktury rekreacyjnej – wyjaśnia dalej. W tym samym
roku – 2018 r., Zarząd Osiedla nr 6 poprzez portal społecznościowy,
przeprowadził konsultacje z mieszkańcami dotyczące proponowanych
urządzeń na planowanym, nowym, placu zabaw. Przesłane propozycje,
z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych, przedstawione zostały w Referacie Mienia Komunalnego mosińskiego magistratu,
gdzie powstać miał projekt placu. – Wiemy, że na terenie gminy Mosina jest kilkadziesiąt placów zabaw, które wymagają corocznych napraw.
Wspólnie z pracownikami Urzędu zadecydowaliśmy o zaprojektowaniu
elementów wzorem Gminy Września (elementy metalowo-plastikowe) ze
względu na prognozowaną dużą liczbę osób korzystających z tego miejsca
(mieszkańcy oraz turyści) – informuje Irena Rybarczyk.
Realizacja przedsięwzięcia musiała niestety czekać aż 2 lata – tyle
trwały kwestie formalne związane z zatwierdzeniem przez Starostwo

MTB WIÓREK ZYSKUJE
SYMPATYKÓW

Pasjonaci dwóch kółek wystartowali 3 października w Wiórku w zawodach MTB. Z uwagi na sytuację pandemiczną organizatorzy zmuszeni byli
zrealizować odrębne zawody dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne w Wiórku przygotowali dla uczestników kilka tras po pięknych
terenach Nadleśnictwa Babki, wśród malowniczych rejonów nadwarciańskich. Najmłodsi (roczniki 2003-2015) rywalizowali na trasach od 300 m do
7 km. W sesji popołudniowej do zaciętej rywalizacji na trasach o długości
42,4 km i 21,2 km przystąpili dorośli. Pogoda tym razem, a nie jak przed
rokiem deszczowa, od samego rana sprzyjała pasjonatom rowerów. Było
ciepło, słonecznie, a zawody toczyły się w przyjaznej atmosferze – wszystko
przy zachowaniu odpowiednich norm epidemiologicznych.
Każdy wyścig obfitował w ciekawą rywalizację. W roli najważniejszego
wystąpił Mateusz Mróz, mieszkaniec Czapur. Wygrał pewnie rywalizację
na trasie najdłuższej (42,4 km), jadąc od 12 kilometra razem z Mateuszem
Beczkiem i Marcinem Tomiakiem. W końcówce były kolarz szosowy i reprezentant Polski przyspieszył i solo wjechał na końcową kreskę. Na Mini
pewnie triumfował Marek Ostrowski wśród mężczyzn i Weronika Zielińska
wśród kobiet.
Entuzjazm i gotowość do rowerowej zabawy wykazali najmłodsi. Niektórzy z nich po raz pierwszy uczestniczyli w takiej imprezie. Wielkie emocje
w związku z tym przeżywali rodzice oraz babcie i dziadkowie. Mosina jako
gmina pokazała, że rower jednoczy całe familie i także miejscową społeczność.
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zgłoszenia zamiaru budowy, pozyskanie wymaganych zgód. Na początku
2020 r. udało się ostatecznie uzyskać zgodę Starostwa i na realizację
przedsięwzięcia zabezpieczono środki w tegorocznym budżecie Gminy
– 50 000 zł. Do tej kwoty Osiedle „dołożyło” 4 500 zł z funduszu dla
jednostek pomocniczych. W ramach tych środków udało się zrealizować
I etap budowy, którą poprowadził Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy. Na placu zamontowano także stację naprawy rowerów IBOMBO.
W przyszłym roku, decyzją Zebrania Ogólnego Mieszkańców osiedle,
z otrzymanego do dyspozycji do dyspozycji środków budżetowych,
przeznaczy kwotę 40 tys.zł na kolejne doposażenie placu. Planowane jest
także ogrodzenie terenu ze względu na bezpieczeństwo, zakup linarium
oraz zestawu sprawnościowego.
Teren, na którym zlokalizowana jest nowy plac zabaw na Pożegowie
posiada duży potencjał. Obecnie zagospodarowany jest w zaledwie jednej trzeciej, co daje możliwość dalszego rozwoju rekreacyjnego. – Naszym marzeniem – mówi Irena Rybarczyk – jest stworzenie dodatkowego
ogródka sensorycznego dla dzieci oraz zewnętrznej wystawy na temat
historii Pożegowa. Chciałabym w imieniu Mieszkańców złożyć serdeczne
podziękowania za wsparcie wszystkich osób, które były zaangażowane
w budowę miejsca, które będzie służyć nam wszystkim. Zachęcam do
kontaktu zainteresowanych osób, które chciałyby pomóc w dalszym rozwoju tego miejsca.
Nowy plac zabaw na Pożegowie, z którego mogą już korzystać dzieci,
jest jednym z przykładów oddolnej inicjatywy mieszkańców, a jej realizacja – przykładem dobrego współdziałania zarządu osiedla z Urzędem
Miejskim. W przyszłym roku kolejny nowy plac zabaw na terenie naszej
gminy powstanie także w Czapurach, gdzie ze względu na rozbudowę
Szkoły, zdemontowano stary. Tekst i fot. J. Nowaczyk

Honorowym starterem dwóch najważniejszych wyścigów był Burmistrz
Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Zadanie zostało dofinansowane
z budżetu Gminy Mosina i nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów
i sympatyków imprezy, a w szczególności Nadleśnictwa Babki, Sołectwa
Wiórek, Szkoły Podstawowej w Czapurach, OSP Gminy Mosina, Firmą
Przyczepy Kempingowe Wiórek, Karta, Mróz Rowery, Catering Magi oraz
Grupie Wolontariuszy działającej przy Stowarzyszeniu Wiestin oraz Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Mosinie. W imprezie poza mieszkańcami gminy Mosina
uczestniczyli Wielkopolanie, przyjechali fani dwóch kółek z Bydgoszczy,
Radziejowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Strzelec Krajeńskich, Zbąszynia
i Białegostoku. Ładne nagrody, okazałe medale, dobry catering - wszystko
sprawia, że impreza ma coraz silniejszą pozycję w kalendarzu imprez MTB .
Mosina i Wiórek robią imprezy dla amatorów MTB od wielu lat. W tym
roku przeskoczyli bariery epidemii koronawirusa i dali radość jazdy oraz
ścigania najmłodszym i dorosłym zachowując przy tym wszelkie
zasady bezpieczeństwa. Każdy kto był w Wiórku mógł się przekonać, że zawody MTB
w tym miejscu zyskują coraz więcej fanów.
Szczegółowe wyniki
dostępne na stronie:
www.maratonczykpomiarczasu.pl
Z materiałów kurek
– rowery.pl
OSiR

21

INFORMATOR MOSIŃSKI

PROFESOR OŚWIATY
Z MOSINY
Tytuł honorowego profesora oświaty nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej,
otrzymała w tym roku mieszkanka Mosiny
– Anita Plumińska-Mieloch. Pani Anita jest dotąd jedynym profesorem
oświaty w naszej Gminie i jednym nielicznych nauczycieli noszących ten
tytuł w Wielkopolsce, nadawany za znaczący i uznany dorobek zawodowy.
Anita Plumińska-Mieloch jest nauczycielem historii z 26-letnim
stażem, wieloletnim dyrektorem szkół – obecnie Szkoły Podstawowej nr
3 w Luboniu. Jest także między innymi autorką artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu szkołą, prelegentem na konferencjach
ogólnopolskich z zakresu neurodydaktyki i zarządzania, autorką programów nauczania, poradników metodycznych do historii i scenariuszy
lekcji, współautorem serii podręczników i zeszytów ćwiczeń do historii dla
uczniów, przewodniczącą komisji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i ekspertem w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Wdrożyła wiele innowacji pedagogicznych i szkolnych programów,
a wielu jej uczniów z powodzeniem startuje konkursach ogólnopolskich
wiedzy. Napisała scenariusze do filmów „Dom niezłomny”, „Droga do
niepodległej – historia nasza”, prowadzi w szkole grupę rekonstrukcyjną,
która bierze udział w takich wydarzeniach jak obchody rocznicy powstania wielkopolskiego, powstania warszawskiego. Pani Anita nieustannie
doskonali się zawodowo. Ukończyła m.in. Studia Podyplomowe Liderów
Oświaty, odbyła wysokospecjalistyczne kursy z zakresu neurodydaktyki,
oceniania kształtującego i myślenia wizualnego. Dzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem prowadząc liczne szkolenia, występując na konferencjach
ogólnopolskich, nagrywa programy edukacyjne dla Wydawnictw Szkolnych
i Pedagogicznych, a także webinaria poświęcone tematyce metodycznej
i zarządzaniu szkołą. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019. Jest
ambasadorem Wiosny Edukacji oraz członkiem Superbelfrów RP.
Anita Plumińska-Mieloch jest mieszkanką Mosiny od urodzenia, a prywatnie, od 26 lat, żoną obecnego Burmistrza Gminy Mosina.
Pani Profesor Oświaty gratulujemy zaszczytnego tytułu i życzymy dalszych osiągnięć w pracy pedagogicznej.
Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny
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CRB Mrówka w czołówce

Znajdujący się na półmetku rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu mosiński zespół amRACK CRB Mrówka Mosina może zaliczyć do bardzo
udanych. Zespół, który jest mieszanką „świeżo upieczonych” oraz
doświadczonych zawodników plasuje się w czołówce rozgrywek, radząc sobie najlepiej z wszystkich beniaminków ligi, stając się pewnym
punktem na mapie futsalu w Polsce. Do tej pory drużyna z Mosiny
mierzyła się z takimi zespołami jak: Legia Warszawa, Widzew Łódź,
AZS UG Gdańsk i Futsal Szczecin. Przed beniaminkiem jeszcze runda
rewanżowa i mnóstwo spotkań pełnych emocji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania. Każde spotkanie jest transmitowane
na żywo. Wraz z zakończeniem rozgrywek ligowych na trawie, na halę
przeniosły się również drużyny młodzieżowe UKS Orlik Mosina. Za
nimi już pierwsze mecze kontrolne oraz turnieje futsalowe. Zespół
U-19 rozpoczyna swój udział w eliminacjach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu. Trzymamy kciuki i liczymy na awans
do turnieju ogólnopolskiego oraz zapraszamy na treningi!
Marcin Jakubowski
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LEGIA NA ŁOPATKACH... w mosinie

W niedzielę 29 listopada, AmRack CRB Mrówka Mosina we
własnej hali pokonała lidera I ligi z Warszawy:
AmRack CRB Mrówka Mosina – Legia Warszawa

5:4
GORĄCO GRATULUJEMY i KIBICUJEMY DALEJ!
Redakcja

Wirtualne Muzeum
Wolontariatu WPN

Na stronie Wolontariatu WPN można odwiedzić jego
wirtualne muzeum prezentujące znaleziska podczas
akcji sprzątania. Takich, jak na przykład ta 100-letnia
butelka. - Podczas akcji sprzątania WPN, w okolicy
obecnej ulicy Wczasowej w Puszczykowie znalazłem
starą butelkę. Leżała 300 metrów od dawnej restauracji
„Leśnej” – pisze Piotr Rubisz. - Poprosiłem członków
grupy „Poznań -grupa eksploracyjna” o pomoc w identyfikacji znaleziska. Okazało się, że jest to butelka po piwie z browaru Kretshmera „Bavaria” , „F.G. Kretschmer & Co G.m.b.H Posen”. Funkcjonował
w Poznaniu przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej do czasu I wojny światowej.
Butelka przeleżała w nim z pewnością ponad 100 lat. Niesamowite! Wirtualne muzeum wolontariuszy WPN – na stronie wolontariatwpn.blogspot.
com. Zachęcamy, by je odwiedzić.				
JN
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jednostki zimowego utrzymaniu dróg
Nazwa
jednostki
Zakład Usług Komunalnych
w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G
tel. 61 81-32-337

Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego
pl. 20 Października, Mosina
tel. 61 81-09-503,
tel. 722 323 208

telefon zimowego utrzymania
dróg
D y sp oz y tor z i mowego
utrzymania ulic i dróg
gminnych
tel. 697 888 795

Czynny całodobowo
tel. 722 323 208

Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu
ul. Zielona 8, Poznań
tel. 61 85-93-430

Dyżurny zimowego utrzymania dróg powiatowych
po godzinach pracy
Zarządu Dróg
Powiatowych w Poznaniu
tel. 508 236 315

Wielkopolski Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, Poznań
centrala tel./fax 61 826-53-92

Dyżurny zimowego
utrzymania dróg
wojewódzkich
WZDW Poznań
tel. 61 22 58 153

Rejon Dróg Wojewódzkich
w Kościanie ul. Gostyńska 38
Kościan
tel. 61 225-84-50
fax 65 512 17 84

WWW, e-mail
www.zukmosina.pl
sekretariat@zukmosina.pl

www.mosina.pl
gczk@mosina.pl

www.zdp.poznan.pl
zdp@powiat.poznan.pl

www.wzdw.pl
poczta@wzdw.pl

rdwkoscian@wzdw.pl
WZDW RDW Kościan
tel. 609 852 962,
tel. 61 22-58-450

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
Zachodni w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a , Poznań
tel. 61 86-68-821

Dyżurny zimowego
utrzymania dróg krajowych i autostrad
Punkt Informacji
Drogowej
tel. 61 86-65-834
tel. 19 111

Zarząd Dróg Miejskich
w Poznaniu,
ul. Wilczak 16, Poznań
centrala: 61 647-72-00

Zimowe utrzymanie dróg
miejskich w Poznaniu
tel. 61 64-77-231
lub całodobowo
986 Straż Miejska

www.poznan.gddkia.gov.pl
sekretariat_poznan@gddkia.
gov.pl

Badania
geologiczne
w gminie
W okresie od listopada 2020 r. do
czerwca 2021 w południowej części
gminy Mosina (Pecna - Brodnica) prowadzone będą badania geologiczne
(prace sejsmiczne). Badania będą przeprowadzane przez pracowników firmy
Geofizyka Toruń na wniosek Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
w ramach koncesji na poszukiwanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonej przez Ministra Środowiska.
Badania geofizyczne polegać będą na
rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych,
które generowane są mechanicznie przez
zestaw 4 pojazdów wibrosejsmicznych
oraz częściowo w miejsca, w których
użycie pojazdów wibrosejsmicznych
będzie niemożliwe, przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację
wykonuje się przy użyciu specjalnej
aparatury połączonej bezpośrednio
z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami.
W najbliższym czasie z mieszkańcami
gminy mogą kontaktować się przedstawiciele firmy badawczej celem uzgodnienia warunków wstępu na poszczególne
nieruchomości. Za ewentualne szkody
wyrządzone w toku badań sejsmicznych
przysługuje odszkodowanie.

zdm@zdm.poznan.pl
zima@zdm.poznan.pl

Kolejność i standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w Gminie Mosina
dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie: Mosina.pl->Dla Mieszkańca
->Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego->Komunikaty.

Komunikat prasowy

Stora Enso w Mosinie rozpoczęła rozbudowę magazynu surowca. Prace wykonywane będą w godzinach 7.00–18.00. Zakończenie budowy
przewidziane jest na luty 2021. Prowadzona inwestycja, polegająca na
rozbudowie obecnej powierzchni magazynowej o 5%, pozwoli nam
na polepszenie serwisu świadczonego dla klientów. „Dołożymy starań,
aby w trakcie realizacji prac budowlanych minimalizować wszelkie ryzyko
związane z ewentualną uciążliwością dla naszych sąsiadów” – mówi
Dyrektor Zakładu, Tomasz Bochenek.Zakład Stora Enso w Mosinie jest

AKTUALNOŚCI

częścią działu Packaging Solutions i produkuje opakowania kaszerowane
z zaawansowanym nadrukiem offsetowym oraz opakowania z tektury
litej. Charakter działalności zakładu wiąże się wyłącznie z zakupami
surowca w postaci papieru i produkcją różnorodnych opakowań. Surowce
stosowane w produkcji zakładu są przyjazne środowisku, są odnawialne
oraz w 100% poddają się recyklingowi.
W Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 100 pracowników, mieszkańców Mosiny i okolic. 		
STORA ENSO POLAND S.A.
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Stypendia dla uczniów
i nagrody dla nauczycieli

We wtorek 20 października, Burmistrz Przemysław Mieloch dokonał wręczenia stypendiów samorządu Gminy Mosina uczniom
oraz przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagród nauczycielom i dyrektorom gminnych szkół i przedszkoli. Stypendium przyznawane jest co roku uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauczaniu i najwyższą ocenę z zachowania
i są aktywni w działaniach na rzecz szkoły i środowiska, a także
uczniom szczególnie uzdolnionym.
W tym roku, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii,
wręczenie stypendiów uczniowskich i nauczycielskich nagród nie
mogło odbyć się jak zawsze w formie publicznej uroczystości.
Dlatego Burmistrz osobiście udał się do przedszkoli i szkół, by
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego złożyć
gratulacje stypendystom oraz nagrodzonym pedagogom. Na ręce
dyrektorów, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazał także
życzenia wszystkim nauczycielom i wychowawcom gminnych
szkół i wraz z podziękowaniem za trud pracy pedagogicznej.
Szkoły - laureaci stypendiów uczniowskich i nagrodzeni nauczyciele
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Uczniowie: Julia Haracewiat – uczennica kl. VIII, Marcin Mruk
– uczeń kl. VIII. Nauczyciele: Agnieszka Król-Maćkowiak – pedagog szkolny, Halina Szlachta– nauczyciel geografii, przyrody
i matematyki.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
Uczniowie: Zofia Bogumiła Pohl – uczennica kl. VIII, Magdalena
Agnieszka Żerdzińska - uczennica kl. VIII. Nauczyciele: Alicja
Koczajewska – nauczyciel chemii, Anna Sikora – nauczyciel i kierownik świetlicy.
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Daszewicach
Uczniowie: Julia Wiatrowska – uczennica kl. VIII, Julian Dunst

W Bibliotece

Choć od jakiegoś czasu biblioteka działa w mocno ograniczonym
zakresie, staramy się aktywnie działać w Internecie: na fb biblioteki,
jej Instagramie oraz naszych stronach internetowych. Oto krótkie podsumowanie listopada:
- DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. Wspólnie z naszymi Czytelnikami: małymi, a nawet całkiem dużymi, świętowaliśmy dzień 5 listopada. Była
to wspaniała okazja, aby przypomnieć sobie ulubionych bajkowych
bohaterów i ożywić ich! Na naszej facebookowej stronie zrobiło się baśniowo, pod kostiumami Złego Wilka, Królowej Śniegu, Alicji z Krainy
Czarów, Speidermenna… nie mogliśmy rozpoznać znajomych buzi;
- PATRZ, CO CZYTASZ - OD KSIĄŻKI DO FILMU, OD FILMU DO
KSIĄŻKI! Zachęcaliśmy do zapoznania się z książkowym pierwowzorem
ulubionego serialu lub odwrotnie: do sprawdzenia, czy film jest równie
wciągający jak książka;
- ZACZYTANI MŁODOCIANI, czyli książki dla młodzieży widziane
okiem doświadczonych bibliotekarzy;
- w cyklu JESTEM EKO, BIBLIOTEKO dzieliłyśmy się pomysłami,
radami i przepisami na zdrowy styl życia, zgodny z ekologiczną wiedzą,
w trosce o nasze środowisko;
- NIE BÓJ SIĘ KOMIKSU, czyli udana próba zainteresowania dziedziną literatury, która szturmuje półki księgarń i bibliotek. Komiks w
recenzji i w historii tego ciekawego zjawiska;
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– uczeń kl. VII, Krzysztof
Matkowski – uczeń kl. VII.
Nauczyciel: Anna Skrzypczak
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, terapeuta
pedagogiczny.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Uczennica: Zuzanna Stefaniak – kl. VII.Nauczyciel: Barbara
Jurek– nauczyciel bibliotekarz i wychowania fizycznego.
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie
Uczeń: Stefan Sławiński – kl. VIII. Nauczyciel: Ewa Cebulska –
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku
Uczniowie: Jan Szufnarowski - uczeń kl. VII, Eryk Fryske - uczeń
kl. VII, Iga Szulc – uczennica kl. VII. Nauczyciel: Daria Juskowiak
– nauczyciel języka polskiego.
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku
Uczeń: Hubert Kaczmarczyk – kl. VIII. Nauczyciel: Beata Oziemska – nauczyciel muzyki.
Zespół Szkół w Krośnie
Uczniowie: Jan Socha – uczeń kl. VIII, Patrycja Molęda - uczennica
kl. VII. Dyrektor: Karina Rzepecka. Nauczyciele: Ewa Laskowska
– nauczyciel języka polskiego, Katarzyna Orkiszewska – nauczyciel
świetlicy i doradca zawodowy.
Szkoła Podstawowa w Pecnej
Nauczyciel: Hanna Pawliczak– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Przedszkola: nagrodzeni nauczyciele, Anna Szuba – Dyrektor
Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, Iwona Czaińska –
nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola w Wiórku,
Katarzyna Marcinkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie.
Nagrodzonym uczniom, nauczycielom i dyrektorom – gratulujemy!			
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

- w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego ogłosiliśmy
konkurs: „poezja nie tYLko dla boomerów”. Choć tematyka Konkursu
była dowolna, napłynęły do nas utwory poruszające ważne dla młodzieży problemy. Konkurs skierowany był do młodzieży z klas IV-VIII,
uczęszczającej do szkół w Gminie Mosina;
- CYKLICZNIE O CYKLACH - LIST DO CZYTELNIKÓW, w którym
wspólnie z czytelnikami rekomendujmy ulubione sagi;
- POKAŻ KOTKU, CO MASZ W ŚRODKU – w tym cyklu graficznie
przedstawiamy nowości biblioteczne dla najmłodszych.
Już w grudniu czekają na Was niespodzianki i kontynuacje sprawdzonych wydarzeń. Śledźcie nas w sieci, bo będzie się działo!
Mosińska Biblioteka Publiczna

Winda dla MOK

Zakończyła się rozbudowa Mosińskiego
Ośrodka Kultury o windę zewnętrzną wraz
z przebudową. Zadanie pod nazwą „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla
Mosińskiego Ośrodka Kultury” otrzymało
dofinansowania ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Winda
czeka jeszcze na odbiór końcowy. Poprawi
ona dostępność do oferty MOK-u dla osób
z niepełnosprawnościami. 		
JN
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI
od 26 października do 20 listopada
W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy pełnili służby patrolowe
na terenie gminy, realizując zadania wyznaczone w Decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 12 października br. – polecenia podporządkowania działań straży miejskich pod Policję. Wspólne patrole z Policją (31) nakierowane były na kontrolę nakazów, zakazów i obostrzeń
wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.
Strażnicy miejscy wraz z policjantami podejmowali także interwencje
domowe np. w sprawie awantur po alkoholu. Prowadzono także patrole
samodzielne po otrzymaniu zadań od Policji. W trakcie takich patroli
sprawdzano miejsca grupowania się osób, często spożywających alkohol
i nienoszących maseczek.
W dalszym ciągu zgodnie z otrzymanym poleceniem, Straż Miejska
pełni służby ochrony Urzędu Miejskiego w Mosinie. Strażnicy dbają,
aby mieszkańcy wchodzący do budynku zachowywali niezbędne środki
ostrożności i mogli bezpiecznie kontaktować się z pracownikami urzędu
załatwiającymi ich sprawy.
Zdając sobie sprawę z istniejących potrzeb, strażnicy na miarę posiadanych sił i środków realizowali także interwencje zgłaszane przez
mieszkańców (88 zgłoszeń) dotyczących: 28 - ochrony środowiska
i gospodarki odpadami (w tym 21 dot. nadmiernego zadymienia lub
podejrzenia spalania odpadów), 23 – dzikich zwierząt, psów oraz padlin
do usunięcia z dróg, 12 – ładu i porządku publicznego, 10 - zagrożenia
życia i zdrowia, 9 - nieprawidłowego parkowania oraz innych naruszeń
przepisów o ruchu drogowym, 5 - awarii technicznych (oświetlenie,
sygnalizacja), 1 – zagrożeń pożarowych.
W ramach zgłaszanych interwencji przeprowadzono 17 kontroli spalania (w reżimie sanitarnym i zgodnie z zaleceniami wydanymi przez PSSE
w Poznaniu). Wystąpiły sytuacje, w których z uwagi na kwarantannę
lub izolację domową nie można było wejść na teren nieruchomości –
w takich wypadkach podejmowano rozmowy z mieszkańcami przez
telefon lub rozmawiano na bezpieczną odległość.
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 21 osób, z czego 8
pouczono, a 5 ukarano mandatami karnymi: 8 osób było legitymowanych w związku z wykonywaniem innych czynności. Osoby pouczone:
5 – za nieprawidłowe parkowanie, 1 – za nieuprawniony wjazd do lasu,
2 – za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Osoby ukarane: 2 – za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym,
2 – za zaśmiecanie, 1 – za niedopilnowanie psa. 2 osoby zostały przewiezione na izbę wytrzeźwień do Poznania. W jednym przypadku
do osoby leżącej konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego.
Odłowiono 2 psy, które umieszczono w przytulisku prowadzonym

przez ZUK – 1 psa odwieziono do Schroniska dla zwierząt w Skałowie. Ze Schroniska przywieziono także karmę dla kotów, która jest
wykorzystywana do dokarmiania dziko żyjących kotów w ramach
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina”.
W trakcie patroli strażnicy zwracali uwagę na stan porządku m.in.
na Zielonym Rynku. Dwukrotnie stwierdzono porozrzucane rzeczy
na terenie udostępnionym „Jadłodzielni”, przy czym osoby odpowiedzialne za utrzymanie tam czystości reagują na zgłoszenia szybko
i sprawnie porządkują teren – wspólnymi siłami miejsce to znajduje
się pod nadzorem.
Osoby wykonujące prace społeczne pod nadzorem strażników uporządkowały odpady zalegające wzdłuż „Czerwonki” – zebrano i zwieziono
ponad dwadzieścia worków z zebranymi odpadami.
Dwukrotnie interweniowano także w firmie Eko-textil, która uporządkowała rzeczy porozrzucane wokół pojemników na odzież przy
Biedronce oraz stacji PKP w Mosinie.
Z innych działań, na które warto zwrócić uwagę to udział przedstawiciela Straży Miejskiej w projekcie „szambo.online” realizowanym we
współpracy z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
UM w Mosinie oraz firmą „Ścieki Polskie”. Działanie ma na celu wypracowanie rozwiązań mających na celu uszczelnienie gminnego systemu
wywozu nieczystości ciekłych. Wspomniana firma zaproponowała
udział w pilotażowym projekcie, który ma poprawić wykrywalność
nielegalnych zrzutów nieczystości i przeciwdziałać takim procederom
poprzez monitoring korzystania z usług firm mających zezwolenie, właściwego dokumentowania uiszczania opłat za te usługi oraz typowania
nieruchomości do kontroli na podstawie danych gromadzonych w systemie i przekazywanych do Gminy. Na chwilę obecną dyskutowane są
możliwe do wdrożenia działania pod kątem rozwiązań prawnych. Na
podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie oprac. J. Nowaczyk

Telefon do patrolu
501 467 312

Mistrzostwa Polski w Karate Modernizacja placów zabaw
W sobotę 7 listopada w Poznaniu odbyły
się Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim
Juniorów, Juniorów młodszych i Młodzieżowców. W zawodach z dużym powodzeniem
udział wzięli zawodnicy klubu Dynamic
Akademia Karate z Mosiny. Najwięcej bo,
aż 4 medale wywalczył Dominik Klemczak (1 srebrny i 3 brązowe),
Krzysztof Sajna zdobył 3 medale (1 srebrny i 2 brązowe), natomiast Tomasz Jóźwiak, Emilia Gilowska i Joanna Jankowska zdobyli brąz. Jest to
ogromny sukces młodych sportowców z Mosiny, po raz pierwszy udało
się uzyskać tak dobre wyniki na Mistrzostwach Polski. Tego samego
dnia odbyły się również Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Karate Olimpijskim, w których wzięła udział zawodniczka Maja
Woźny, zajmując 2 i 3 miejsce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom
i trenerowi Markowi Pawlaczykowi, życzymy dalszych sukcesów.
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Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Mosina”. Kwota uzyskanego
wsparcia to 120 878 złotych. Zadanie obejmuje modernizację 18
placów zabaw na terenie naszej gminy - w Borkowicach, Czapurach,
Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Krośnie,
Mieczewie, Nowinkach, Radzewicach, Rogalinie, Rogalinku, Sasinowie, Żabinku oraz w Mosinie na ulicach: Nałkowskiej, Nizinnej,
Kalinowej, Powstańców Wlkp., Jeziornej.
Prace modernizacyjne obejmą dostawę i montaż zakupionych,
nowych sprzętów zabawowych. W ramach zadania stare urządzenia zostaną zdemontowane, a teren wokół nowych urządzeń
uporządkowany.
Realizacja przewidziana jest na rok 2021. Środki pozyskana
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. JN
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Ocalić
od zapomnienia

Na początku września, razem z Moniką
Kujawską wzięłyśmy udział w akcji ratowania łemkowskiego cmentarza w Łabowej na
wschodnich obrzeżach Beskidu Sądeckiego
– razem z Beskidem Niskim – ziemi zwanej Łemkowszczyzną, czyli polskiej ziemi
zamieszkałej od średniowiecza do 1947 r.
przez Łemków. W remoncie tego zniszczonego cmentarza, wzięłyśmy udział prywatnie
i społecznie, w ramach własnych urlopów,
jednak w pewnym sensie reprezentowałyśmy też naszą Gminę i nasz Urząd – w czasie
rozmów z panią Martą Słaby, Wójt Gminy
Łabowa, z którą poznałyśmy się, gdy odwiedziła uczestników akcji podczas pracy.
Remont tego cmentarza przeprowadzili
sami Łemkowie – z pochodzenia, bo dziś
mieszkają rozsiani po kraju i poza jego granicami. Poznałam ich kiedyś w górach, podczas
wędrówek po ich Łemkowszyźnie, do której
wracają pamięcią. Historia XX w. nie była
łaskawa dla Łemków dlatego na ojcowiźnie
mieszka ich dziś niewielu. Pozostały jednak
wszechobecne ślady ich historii – połyskujące
w słońcu kopuły cerkiewnych dachów, stare
chyże, przydrożne krzyże prowadzące często
do pustych dolin po rozebranych wsiach,
w których kiedyś tętniło życie i – stare cmentarze.
Najbardziej uznana teoria pochodzenia
Łemków prowadziła wołoskich pasterzy
z terenów dzisiejszej Rumunii, wzdłuż
głównego grzbietu Karpat. Na ziemiach
polskich osiedli, zajęli się rolnictwem, a ich
gospodarstwa ciągnęły się po same szczyty
niewysokich gór. W czasie I wojny światowej, prześladowani przez władze austriackie
za rzekomo rusofi lskie sympatie, osadzani
w Thalerhofie – jednym z pierwszych jak się
uznaje obozów koncentracyjnych. Po II woj-
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nie światowej, prześladowani przez komunistyczne władze polskie za rzekomo ukraińskie
sympatie i wspieranie UPA, w rzeczywistości
jej niewspierający i niesprzyjający, osadzani
w polskim obozie pracy w Jaworznie, stali
się ostatecznie ofiarami czystki etnicznej –
akcji „Wisła”. Pod pretekstem sprzyjania banderowcom wysiedlono ich w różne zakątki
Polski, rozdzielono, pozbawiono domów,
gospodarstw, ziemi, sąsiadów. Rozproszonych przed ponad półwieczem po świecie
Łemków na „obczyźnie” miało nie być. Mieli
„roztopić się w morzu większości”. Kiedy
po 1956 r. wolno było im wrócić, większość
z nich nie miała do czego, nie miała już swoich domów i gospodarstw na Łemkowszczyźnie. Nie zapomnieli jednak swojego języka,
swoich korzeni, do których wracają.
Z szacunku dla ich tradycji, która przez setki
lat miała wkład w polską, wielokulturową
historię, dla ich przywiązania do własnych
korzeni, miałam, razem z Moniką Kujawską
okazję, by oddać coś z tego, co zostało im
zabrane. Wspólnie z Łemkowskim Zespołem
Pieśni i Tańca „Kyczera” – organizatorem
akcji, jako jedyne dwie bez łemkowskich korzeni, wzięłyśmy udział w ratowaniu starego
cmentarza, by nie popadł w zapomnienie. To
przedsięwzięcie stało się inspiracją, by podjąć
kolejną próbę ratowania naszych gminnych,
podupadłych, starych cmentarzy. Mowa
o cmentarzach innych wyznań, które są historycznym śladem obecności na naszych

ziemiach ludności olęderskiej, mającej swój
wkład w polską, wielokulturową historię,
śladem ludzkiego życia naszych dawnych
mieszańców.

Olędrzy
Osadnictwo olęderskie nazwę swoją wzięło
od jego pionierów, Holendrów, a jego początki w Polsce sięgają XVI w., kiedy rozpoczęła się pierwsza fala kolonizacji Żuław
Wiślanych przez ludność przybyłą głównie
z Niderlandów, wyznawców jednego z nurtów protestantyzmu o bardzo surowej regule.
Opuszczali oni swój kraj w obawie przed
prześladowaniami religijnymi. Ich osiedlenie w delcie Wisły miało ożywić gospodarczo wsie po skutkach gospodarczych wojny
polsko-krzyżackiej 1519–1521, bo posiadali
dużą wiedzę w zakresie melioracji i gospodarowania na roli.
W Wielkopolsce pierwsze osady olęderskie
pojawiły się na przełomie XVI i XVII w. Jak
pisze dr Zbigniew Chodyła badający historię
olędrów, o istocie osady nie decydowała jednak przynależność etniczna, czy charakter
gruntów, ale prawo olęderskie przeniesione
przez Holendrów i stosowane później przez
ich kontynuatorów, głównie Niemców i Polaków, także i funkcja gospodarcza osady.
Osadnicy ci zajmowali tereny trudne do zagospodarowania, uprawiali ziemię w jednym
kawałku, duże znaczenie w ich gospodarce
miała hodowla zwierząt.
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Cmentarz w Baranówku
Do końca 1789 r. na terenie Wielkopolski
powstało ok. 270 osad typu olęderskiego. Historia większości wsi położonych
na terenie dzisiejszej gminy Mosina sięga
właśnie czasów osadnictwa olędrskiego:
Baranówko to dawne Baranowskie Olędry,
Krosno – Krosna Olędry, Nowinki – Nowe
Olędry, Pecna – Pecna Olędry, Pożegowo
– Pożegowskie Olędry, Sowinki – Sowińskie Olędry i Żabinko – Żabińskie Olędry.
Dzisiejsze Czapury i Wiórek były osadami
typu przejściowego, które przechodziły na
osadnictwo olęderskie: Czapury – dawniej
także Czapury i Wiórek – dawniej Wiorek.
Historyczną pamiątką po olęderskiej historii na naszej ziemi, a raczej zanikającym
jej śladem, są stare, opuszczone cmentarze,
na których czas zdołał już zatrzeć, choć
nie wszystkie jeszcze, ślady po tych dawnych jej mieszkańcach – olędrach. Takie
cmentarze znajdziemy w Baranówku, Borkowicach, Starym i Nowym Dymaczewie,
Krosinku, Krośnie, Pecnej, Radzewicach,
Rogalinku, Sowinkach i Żabinku i –
w mieście Mosina.
Idea ratowania pamięci o pochowanych
na nich naszych dawnych mieszkańcach,
pojawiła się w naszej Gminie już dawno i temat ten od czasu do czasu wracał
w dyskusjach społecznych, a nawet w próbach konkretnych przedsięwzięć. W roku
2008 na terenie cmentarza ewangelickiego
w Mosinie, na którym dziś nie ma już pozostałości po nagrobkach, ówczesna Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer oraz
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Burmistrz partnerskiej gminy niemieckiej
Seelze, dokonali uroczystego odsłonięcia
Obelisku Pamięci Społeczności Ewangelickiej. Kilka lat temu cmentarz ewangelicki
w Żabinku został uporządkowany przez
mosiński Krąg Instruktorski T.W.A. Elita
przy współpracy z Nadleśnictwem Konstantynowo, Radą Sołecką wsi i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brodnickiej
Gniazdo. Instruktorzy z „Elity” opiekują się
zresztą od lat nie tylko tym cmentarzem…
Potrzeba ocalenia naszych starych, ewangelickich cmentarzy jest ogromna, bo to co
jeszcze zostało na niektórych z nich wciąż
niszczeje. Na przeszkodzie konkretnych
rozwiązań stał jednak zawsze głównie problem własnościowy, ponieważ większość
z tych cmentarzy nie należy do Gminy
Mosina. W poszukiwaniu rozwiązania
powstała wspólna inicjatywa – społeczna i Gminy, by ocalić je od zapomnienia.
Mimo, że zapomniane zostały przez potomków pochowanych tam dawno osób,
są w naszej pamięci, są śladem dawnych
naszych mieszkańców i ich dorobku, dlatego czujemy się w obowiązku, by je ratować.
Szczegóły o tej inicjatywie, a także historię poszczególnych cmentarzy, przedstawiać będę w kolejnych numerach Informatora Mosińskiego.
Źródła: Z. Chodyła, Przywileje lokacyjne
Głównej Olędrów z drugiej połowy XVIII
w., Kronika Miasta Poznania 2002 Nr2;
J. Łojko, J. Stępień, Zarys dziejów Mosiny
i okolic, „Alpim”. Mosina 1992.
fot.Piotr Basałyga,
archiwum UM

Druga poł. lat 80-tych: zachowane jeszcze
wtedy nagrobki na cmentarzu w Krosinku
(u góry) i w Pecnej.

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny

W Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy
magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały
zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po ponad
120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
Niestety w tym roku ze względu na stan epidemii i związane z nim
obostrzenia, gminne obchodyNarodowego Święta Niepodległości miały
wymiar symboliczny, bez udziału mieszkańców. Przedstawiciele władz
samorządowych Gminy Mosina, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed
sarkofagiem Prezydenta Hr. Edwarda Raczyńskiego w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcelina w Rogalinie oraz przed Pomnikiem Pamięci na
Placu 20 Października w Mosinie. W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja
w Mosinie, odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Mosiński Ośrodek Kultury przygotował prezentację przedstawiającą formy obchodów
rocznicowych w Mosinie w okresie międzywojennym. Prezentację
można obejrzeć na stronie MOK->gmina.kultura.pl oraz na stronie
mosina.pl->Wydarzenia->Święto Niepodległości
J. Nowaczyk, fot. MOK
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Pamiętamy...

20 października uczciliśmy pamięć 15 Polaków – ofiar niemieckiej zbrodni z 1939 r. dokonanej na mosińskim rynku. W tym roku, ze względu na
ograniczenia związane z pandemią, upamiętnienie nie miało charakteru
manifestacji patriotycznej, odbyło się bez udziału mieszkańców.
Przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch wraz z zastępcą Adamem Ejchorstem oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur i z wiceprzewodniczącym Rady Dominikiem Michalakiem, złożyli wiązankę kwiatów
i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą Rozstrzelanych w Mosinie.
Wiązanka kwiatów została złożona również na mogile Rozstrzelanych
pochowanych na mosińskim cmentarzu parafialnym, na której także
zapłonęły znicze. W kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie odprawiona
została także msza św. w intencji ofiar egzekucji 20 października 1939
r. w naszym mieście.
Z okazji 81. rocznicy egzekucji w Mosinie, Mosiński Ośrodek Kultury
przygotował instalację edukacyjną upamiętniającą ofiary tej niemieckiej
zbrodni, zorganizowaną w przestrzeni rynku, naprzeciw miejsca egzekucji. Zrealizował także film „Mury, które pamiętają” przedstawiający

listopad / grudzień 2020
fragmenty opowiadań
świadków wydarzeń
z 20 października 1939 r.
Pamiętnej jesieni 1939
r. roku, w ramach planowej akcji Tannenberg – likwidacji polskiej warstwy przywódczej
i inteligencji, od 1 września do 25 października 1939 r. w Wielkopolsce
życie straciło ponad 20 tys. polskich obywateli.
W Mosinie 20 października rozstrzelano: Franciszka Kołtoniaka, Stanisława Kozaka, Stanisława Jaworskiego, Wincentego Frankowskiego, Józefa
Królaka, Antoniego Roszczaka, Ludwika Baraniaka, Jana Frąckowiaka,
Alojzego Szymańskiego, Piotra Bartkowiaka, Józefa Cierżniaka, Alojzego
Kujatha, Józefa Lewandowskiego, Wiktora Matuszaka, Romana Gawrona.
Tego samego dnia w Kórniku rozstrzelanych zostało dwóch mieszkańców Daszewic – Franciszka Dłubały i Jana Niemczala. W roku 2015,
w 75.rocznicę egzekucji w Kórniku, społeczność Daszewic upamiętniła
ich ofiarę pamiątkowym obeliskiem, przy którym co roku organizowana
jest lokalna uroczystość. W tym roku, z powodu pandemii nie odbyła
się, ale przy obelisku jak zawsze zapłonęły znicze…		
						 Pamiętamy!

115 lat naszego chóru
Mobilizacja ogromna. Wszyscy chórzyści z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przygotowują wielkie święto chóralne. Z próby na próbę
coraz lepiej rozbrzmiewają przygotowywane utwory. Praca nad programem
koncertowym jest bardzo czasochłonna i wymaga dużej dyscypliny. Wszyscy
śpiewacy mają tego świadomość i dlatego jest taka dobra frekwencja. Na
początku złotej polskiej jesieni odbyliśmy zaplanowaną sesję zdjęciową.
Pieczołowicie przygotowywana jest wystawa fotograficzna, ukazująca
historię chóru.
A to wszystko z okazji wspaniałego wielkiego Jubileuszu 115 lat istnienia
Mosińskiego Chóru pw. Św. Cecylii. Uroczysty koncert wyznaczyliśmy na
dzień 21 listopada, w wigilię Św. Cecylii naszej patronki.
Chcielibyśmy bardzo, by powyższe pisane słowa były rzeczywistością
ale niestety epidemia rozbiła nasze plany w pył. Od miesięcy cały świat,
różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego bardzo zwolniły lub
całkowicie się zatrzymały. Jedną z dziedzin, która najbardziej ucierpiała
i nadal cierpi, jest kultura i zespoły chóralne. Smutny ten czas, kiedy nie
możemy realizować w praktyce naszego pozdrowienia „Śpiewajmy Panu
z radością!”.
Wiemy już, że ten wyjątkowy jak na chóry kościelne jubileusz nie odbędzie
się. Nie rezygnujemy z obchodów, ale przekładamy nasze świętowanie na
bliżej nieokreślony termin.
Do wszystkich miłujących śpiew, muzykę chóralną i nie tylko, kierujemy
płynące z głębi serca muzyczne pozdrowienie.
Bronisława Dawidziuk Prezes Chóru pw. św. Cecylii
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Historia chóru pw. św. Cecylii rozpoczyna się w roku 1905 roku, kiedy
przy parafii Św. Mikołaja w Mosinie ówczesny jej proboszcz ks. Erazm
Kałkowski utworzył chór kościelny. Po I wojnie światowej chór został
reaktywowany przez trzech powstańców wielkopolskich: Czesława Palma,
Hieronima Wosińskiego i Franciszka Taberskiego. W okresie międzywojennym zespół śpiewał w kościołach, ale także na uroczystościach
państwowych, wystawiał sztuki teatralne, przygotowywał uroczystości
dożynkowe. Z jego zasobów pochodzi bogata biblioteka nut – utworów
sakralnych, świeckich, patriotycznych, a także kompozycji i opracowań dyrygentów Ignacego Sterczyńskiego i Janusza Walczaka, a także
obecnego dyrygenta Leszka Marciniaka, pochodzącego z Mosiny muzyka, solisty i kameralisty, członka znanego zespołu wokalnego Affabre
Concinui. Zespół, który tworzą mieszkańcy naszej Gminy wielokrotnie
koncertował w kraju i poza granicami, brał udział w wielu przeglądach,
konkursach i zjazdach chórów promując naszą Małą Ojczyznę. Dla niej
też śpiewa podczas uroczystości państwowych i gminnych, wzbogacając
jej kulturę muzyczną. Chór posiada wiele odznaczeń, wyróżnień oraz
medali, a w roku 2017 został uhonorowany najwyższym, lokalnym
wyróżnieniem – Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej za umiłowanie,
utożsamianie się i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
Gratulujemy 115-letniej działalności śpiewaczej! Dziękując za dotychczasowy, ogromny wkład w dorobek kulturowy Ziemi Mosińskiej,
z niecierpliwością czekać będziemy na Koncert Jubileuszowy naszego
znakomitego Chóru. 			
Joanna Nowaczyk
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Wernisaż malarstwa i rzeźby

W sobotę 10 października zaprosiliśmy do mosińskiej Galerii
Sztuki na wernisaż malarstwa Jacka Strzeleckiego i rzeźby Wiesława Koronowskiego profesorów Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu. Była to premierowa wystawa prac artystów, długo
oczekiwana w mosińskiej Galerii. To niezwykle wydarzenie odbyło
się w warunkach pandemicznych w związku z Covid-19. Zainteresowanie wystawą było bardzo duże, nie wszyscy goście dotarli
na wernisaż, wielu deklarowało zwiedzanie wystawy w trakcie jej
trwania. Na otwarciu pojawiło się wielu znaczących dla poznańskiego środowiska twórców, przyjaciół Galerii. Wernisaż zaszczycił
swoją obecnością J.M Rektor UAP prof. dr hab. Wojciech Hora
prof. zw. który otworzył wystawę artystów. Prof. Rafał Kotwis
dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych przedstawił
obu profesorów, podkreślił znaczenie ich twórczości dla uczelni.
Wiersze które zostały zamieszczone w katalogach, dedykowane
obu twórcom, przeczytała na wernisażu znana poetka poznańska
Kalina Izabela Zioła. Wernisaż, a właściwie spotkanie z artystami
miało wielkie znaczenie dla Galerii i Mosiny, bowiem obaj panowie
są mieszkańcami naszego miasta od wielu lat.
Galeria Sztuki w Mosinie
Jacek Strzelecki - urodził się 10 sierpnia 1959 r. Gnieźnie. Jest
absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu
i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu gdzie
studiował malarstwo w latach 1973-1978. Dyplom z wyróżnieniem
otrzymał w pracowni malarstwa prof. Jana Świtki a następnie został
asystentem w jego pracowni. Przez następne lata zdobywa kolejne
stopnie naukowe i w 1994 r. obejmuje I Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa obecnie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Twórczość Jacka Strzeleckiego
wypływa z zainteresowania mitologią, historią i religioznawstwem,
okresami archetypicznymi, które są podstawą naszej cywilizacji, czyli
kultury greckiej, egipskiej, rzymskiej, germańskiej i mitologii celtyckiej.
Prezentował swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicą –m.in. Bratysława, Paryż, Londyn,
Berlin, Budapeszt itd. Ponadto prace artysty znajdują się w zbiorach
prywatnych niemal na całym świecie. Dzisiaj jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prowadzi zajęcia
ze studentami z zakresu rysunku. Uprawia malarstwo sztalugowe
i monumentalne. Monumentalne prace profesora zdobią ściany macierzystej uczelni, kościół pw. Św. Mikołaja w Mosinie,

ponadto znajdują się w kościołach: pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
na Osiedlu Wichrowe Wzgórza, w kościele Nawrócenia Św. Pawła
Apostoła na Osiedlu Rataje. Malarstwo ścienne zdobi także Muzeum
Armii Poznań na Cytadeli, Izbę Muzealną – obecnie Galerię Sztuki
w Mosinie, Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie. Ostatnia realizacja malarska na płótnie z 2019 roku to 14 stacji
Drogi Krzyżowej dla Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa
w Poznaniu na ulicy Żydowskiej.
W 1993 roku prof. Jacek Strzelecki wspólnie z prof. Bogdanem Wegnerem był inicjatorem powstania Galerii Miejskiej w Mosinie.

Wiesław Koronowski - urodził się 12 lipca 1965 r. w Rypinie.
W 1990 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych
w Poznaniu na Wydziale Rzeźby - otrzymał dyplom w pracowni prof.
Józefa Kopczyńskiego. Od 1990 r. asystent w pracowni rzeźby prof.
Józefa Petruka w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 1998 r.
uzyskuje I ST. Kw. i obejmuje stanowisko adiunkta w I Pracowni
Rzeźby. Od 2004r. kierownik V pracowni rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. W kwietniu 2014 roku odebrał nominację
profesorską. W 2007 r. powołał do życia Brygady Pigmaliona i stał
się ich samozwańczym przywódcą. Jest inicjatorem ogólnopolskiego
Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego. Autor wielu wystaw w kraju i za granicą, twórca rozmaitych działań
plastycznych, a także licznych realizacji pomnikowych w 7 miastach
w Polsce. Do najważniejszych należy zaliczyć przedstawienia dwóch
wybitnych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego (prof. Z. Taylor,
prof. E. Zakrzewski), umieszczonych na historycznych postumentach
przy fasadzie gmachu UE w Poznaniu oraz wielkoformatowy pomnik
Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej odsłonięty
w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
Oprac. JN

Sukcesy naszych sportowców
17 października odbywały się Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan.
W zawodach wzięło udział 29 klubów z całej Polski. Nasz instruktor karate Kacper Skrobiszewski, zawodnik na co dzień trenujący
w Mosinie, zdobył podwójne Mistrzostwo Polski startując w konkurencjach Kata Indywidualne Seniorów oraz Kata Drużynowe Seniorów.
24 października podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo
Olimpijskim w Warszawie, mieszkanka Mosiny Tatiana Tomczak
wywalczyła srebrny medal w kategorii juniora. Warto też dodać, że
Tatiana w swojej kategorii wiekowej jest najmłodszym rocznikiem,
startują w niej roczniki 2003 – 2005. Tatiana od września tego rozpoczęła naukę w liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie
i trenuje razem z zawodnikami AZS AWF Warszawa.
Naszym sportowcom gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia
w dalszym rozwoju.
OSiR
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Z przykrością informujemy, że zmarła

śp. Halina Jurecka
emerytowana, wieloletnia Dyrektor Przedszkola nr 2 „Wesołe
Skrzaty” w Mosinie, Wychowawczyni dwóch pokoleń
mieszkańców naszej Gminy.
Mosińskim przedszkolem na Osiedlu „Za Moreną” Halina Jurecka
kierowała prawie 30 lat. Swoją pracę pedagogiczną jako nauczyciel wychowania przedszkolnego rozpoczęła w 1980 roku, w Czempiniu. Osiem lat później została dyrektorem
Przedszkola nr 2 w Mosinie i funkcję tę pełniła z oddaniem aż do przejścia na emeryturę,
w lutym 2017 roku.

Rodzinie i Przyjaciołom

Haliny Jureckiej
wyrazy głębokiego współczucia składają

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

śp. ks. kan. Bolesława Krysia
proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Krośnie w latach 1991 – 2012.
Ks. Bolesław Kryś święcenia kapłańskie przyjął
w 1962 r. W latach 1962 – 1964 pełnił posługę wikariusza w Parafii NMP w Mokronosie,
w kolejnych latach 1964 – 1968 jako kapelan
szpitala powiatowego w Kościanie, w latach 1968
– 1971 w Parafii Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w latach 1971 – 1974 w Parafii
Św. Marcina w Poznaniu. W roku 1974 – 1980
objął funkcję proboszcza w Parafii Św. Wawrzyńca
w Łomnicy k. Zbąszynia, a od roku 1980 – 1991, był proboszczem
w Parafii Św. Józefa w Opalenicy, wydzielonej z parafii św. Mateusza.
W latach 1991 – 2012 pełnił posługę proboszcza w Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Krośnie. Kontynuował tu dzieło swego poprzednika
w pracach remontowo-budowlanych w kościele, na probostwie i w
otoczeniu, przy powstawaniu i budowie cmentarza. 30 czerwca 2012
r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał na probostwie w parafii pw.
Św. Marka Ewangelisty w Poznaniu.

Rodzinie i Przyjaciołom

ks. kan. Bolesława Krysia
wyrazy głębokiego współczucia
składają

Głęboko zasmuceni żegnamy

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Halinę Jurecką
emerytowaną, wieloletnią Dyrektor Przedszkola nr 2
w Mosinie.
Rodzinie i Bliskim
składamywyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Przedszkola nr 2
w Mosinie.

Pani Magdalenie Paluch
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Burmistrz Gminy Mosina
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pani Sabinie Kurek
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
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Burmistrz Gminy Mosina
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie
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Rozstrzygnięcie konkursu
Nie-Kwadrat
Mosiński Ośrodek Kultury ogłosił konkurs rzeźbiarski dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Bardzo cieszy fakt, że do konkursu
zgłoszono 29 prac z Drużyny, Kamionek, Wierzonki k. Kobylnicy, Jerzykowa, Pobiedzisk, Stęszewa, Drogosławca, Rogalinka,
Murowanej Gośliny, Skórzewa, Borkowic, Krosna, Puszczykowa,
Krotoszyna, Kórnika i Mosiny.Przypomnijmy, że był to konkurs
na płaskorzeźbę o określonych wymiarach: 20x20 cm. Trudny
temat okazał się niezwykle atrakcyjny i skłonił uczestników do
uruchomienia wyobraźni, przez co dzisiaj możemy podziwiać
oryginalne i niezwykle ciekawe prace wykonane z plasteliny, masy
solnej, gliny, drewna, glinki samoutwardzalnej i innych materiałów. Wybór najlepszych prac nie był łatwy, ponieważ każdy
uczestnik w odmienny sposób starał się odpowiedzieć na temat
i stworzyć nie kwadratową kompozycję w kwadratowym formacie.
Jury w składzie: Emilia Bogucka – rzeźbiarka, członek Wielko-

polskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Alicja Adamska – członek
Związku Artystów Plastyków i Małgorzata Witt członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz instruktor ceramiki
MOK podjęło decyzję o przyznaniu nagród.
Pierwsze miejsce uzyskała Alicja Kaniewska ze Stęszewa, drugie
miejsce Zofia Chwalińska z Jerzykowa, a trzecie miejsce przypadło
Patrycji Far również z Jerzykowa (Gmina Pobiedziska).
Wyróżnienia otrzymują: Zofia Kuczmo z Jerzykowa, Matylda
Strugarek z Pobiedzisk, Alicja Kęska ze Stęszewa, Jan Szufranowski
z Rogalinka, Zofia Madej z Mosiny, Amelia Stelmaszewska z Jerzykowa, Julia Haracewiat z Mosiny i Nikola Marciniak z Kórnika.
Gratulujemy laureatom i wyróżnionym, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. MOK

RĘKODZIEŁA MIESZKAŃCÓW

Zapal znicz pamięci

W tym niezwyczajnym dla nas wszystkich czasie, pandemicznym,
innym, Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich bardzo
gorąco do wsparcia naszych lokalnych artystów i rękodzielników!
Na stronie facebookowej Mosińska Prezentownia znajdziecie
twórców, którzy proponują niepowtarzalne prezenty i upominki na
święta. Wybierzcie produkt lokalny stworzony z pasją dla Ciebie
lub dla Twoich bliskich! Zapraszamy twórców zainteresowanych
prezentacją swoich produktów. MOK

Zapraszamy do Galerii on-line

Na profilu FB Galerii Sztuki w Mosinie od kilku miesięcy oglądać można wirtualne wystawy. W galerii sztuki współczesnej, w
odsłonie on-line, prezentowane są prace znaczących artystów,
którzy jeszcze czekają na swoją kolej w planach wystawienniczych
Galerii. Z kolei galeria historyczna zgromadziła wirtualnie liczne
grono mieszkańców, którzy komentują zdjęcia z historii naszego
miasta - wywiązał się swoisty dialog z mieszkańcami między sobą,
jak również z nami prowadzącymi stronę. Każda z tych ekspozycji
online doczekała się już ponad 20 000 odsłon!
Zapraszamy na naszą stronę FB, a na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia składamy naszym bywalcom i wszystkim mieszkańców życzenia zdrowia, spokoju i radości. Galeria Sztuki w Mosinie

BIEGAMY I PAMIĘTAMY

Już po raz piąty malownicze rejony Nadleśnictwa Konstantynowo
stały się areną rywalizacji dla biegaczy, którzy postanowili w aktywny
sposób uczcić pamięć 15 mieszkańców Mosiny i okolic pomordowanych przez hitlerowców na mosińskim rynku 20 Października 1939
r. Mimo wielu obostrzeń podyktowanych sytuacją pandemiczną, 11
października br. na starcie stanęło blisko 200 zawodników, którzy
przybyli na imprezę z różnych części kraju. Mimo braku kibiców
biegacze stworzyli wspaniałą atmosferę. Koniec października to już
tradycyjnie podsumowanie rywalizacji, w okrojonym w tym roku
Mosińskim Biegowym Grand Prix. Poza rywalizacją sportową zbierane
były środki pieniężne na obozy rehabilitacyjne dla podopiecznych
Stowarzyszenia Sami Swoi. Członkowie stowarzyszenia przygotowali dla uczestników biegu i organizatorów smaczny poczęstunek.
O profesjonalną rozgrzewkę zadbali instruktorzy OSiR w Mosinie.
Honorowego startu do biegu na dystansie 10 km dokonali: Burmistrz
Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz wnuk Alojzego Szymańskiego, zamordowanego na mosińskim rynku. Triumfatorem biegu
zostali Poznaniacy. Wśród mężczyzn z czasem 37,15 triumfował Piotr
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Galeria Sztuki w Mosinie wzięła udział we współorganizacji tegorocznej akcji „Zapal znicz pamięci”,
którą w tym roku przeprowadzono 25 października.
Galeria uczestniczyła w opracowaniu materiałów
historycznych na potrzeby tej akcji.
Zorganizowana po raz dwunasty akcja „Zapal
znicz pamięci” – przedsięwzięcie Oddziałowych
Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia
Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia,
odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. W tym roku
tematem wiodącym były ofiary niemieckich zbrodni, które zginęły w egzekucjach organizowanych na terenie Wielkopolski,
Pomorza, Kujaw, Górnego Śląska oraz w regionie łódzkim podczas
Operacji Tannenberg. Wśród ofiar niemieckich zbrodni z 1939 r.,
wybranych przez Instytut Pamięci Narodowej do prezentacji w
ramach akcji medialno-edukacyjnej, znalazło się dwóch spośród
piętnastu rozstrzelanych Polaków na rynku w Mosinie – Antoni
Roszczak i Roman Gawron.
J. Nowaczyk
Mięsak, a najlepszą kobietą okazała
się Anna Wiśniewska z czasem 44,42.
Ci sami zawodnicy zajęli także miejsca na najwyższym stopniu podium
w klasyfikacji Grand Prix Najlepszymi zawodnikami reprezentującymi
Gminę Mosina na trasie 10 km zostali
Emilia Bogucka i Mateusz Fabisiak.
Szczegółowe wyniki dostępne są na
stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl. Organizatorami zawodów było Stowarzyszenie Mosiński
Sport oraz OSiR w Mosinie. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Mosina. Podziękowania należą się szczególnie partnerom
imprezy : Mosinova, Idmar, Estetica Instytut Monduniq, Tir Serwis
Mosina, Lech Free, Gmina Mosina, Nadleśnictwo Konstantynowo,
Lasy Państwowe, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Mosina.
Pomimo wielu trudności zachęcamy do aktywnego spędzania
wolnego czasu i dbałość o swoją naturalną odporność podejmując
różną aktywność sportową. Do zobaczenia na trasach biegowych już
w styczniu 2021 roku.			
OSiR
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Cały czas zapraszamy do wspólnej zabawy!
W zimowe, grudniowe weekendy serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci,
rodziców i dziadków do wspólnego działania.
Wszystkich razem, całe rodziny zachęcamy do wykonania śnieżynki,
gwiazdki, którą będzie można zawiesić od 5 grudnia w mikołajowej chatce
na rynku w Mosinie.
Każdy w dogodnym dla siebie momencie będzie mógł podejść i wybrać
miejsce dla swojej ozdoby
(wykonana przez Was śnieżynka nie musi być duża. Powinna posiadać
sznureczek do zamocowania).
Od 5 grudnia aż do świąt w chatce Świętego Mikołaja ustawionej na
Placu 20 Października na wszystkie dzieci czeka również specjalnie przygotowana skrzynka na listy.
Każdy może podejść i wrzucić tam swój list.
Przy okazji zobaczyć można piękne dekoracje chatki przygotowane przez
Panie z pracowni plastycznej Mosińskiego Ośrodka Kultury,
ze które serdecznie dziękujemy!

Jesienią przed biurem Referatu Promocji i Kultury na pl. 20
Października 2 można było zabierać karmę dla ptaków.
Akcja połączona była z „Ptasim konkursem” na rozpoznawanie dźwięków ptaków oraz edukacją o prawidłowym ich
dokarmianiu.
Ze względu na duże zainteresowanie tematem postaramy się
udostępniać paczuszki z ziarenkami przez całą zimę, wszystko
dzięki naszemu partnerowi, fi rmie Agrii Polska.
Przedwiośnie będzie czasem, w którym możecie spodziewać się
kolejnego konkursu - tym razem do wygrania będą budki lęgowe!

29 Finał WOŚP w mosinie

Kolejny fi nał będzie nieco odmienny niż w latach poprzednich, a wszystko będzie zależało od obowiązujących w danym
czasie przepisów.
Wzorem lat ubiegłych szkoły, sklepy i instytucje naszej gminy
mogą założyć swoją Sztabową Puszkę Stacjonarną, do której
w dniach od 15.12.2020-10.01.2021 będzie można prowadzić
zbiórkę kwestarską. Nasz sztab pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności.
Marta Borkowska-Bereta
Szefowa Sztabu Mosina / Tel. 669 603 933

