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Telefony alarmowe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  e-mail: gczk@mosina.pl

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

tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558

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

Na dzień 12 czerwca na terenie gminy Mosina na kwarantannie  
lub z aplikacji kwarantanna domowa było 21 osób pod 6 adresami.

Bieżącą aktualizację tych danych przedstawia Raport Burmistrza Gminy 
Mosina publikowany na stronie mosina.pl w zakładce Komunikaty,  
a także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu-

>psse-poznan.iq.pl

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

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

Jednolite stawki za wodę

Zarząd spółki Aquanet przygotował dokument, który 
przedstawia możliwy wariant rozdzielenia stawek cen 
za pobór wody dla każdej z gmin osobno. Określono 
warunki techniczne i kosztorys prac i oszacowano 
wielkość poboru wody wraz z kosztami funkcjono-
wania sieci wodociągowej dla każdej z gmin osobno. 
Z analizy wynikało, że mieszkańcy Gminy Mosina 
mieliby więcej płacić niż np. mieszkańcy Poznania.

W czasie wielu dyskusji w różnych gremiach, doce-
niając znaczenie wody dla aglomeracji poznańskiej 
przedstawiałem problemy wynikające z funkcjono-
wania ujęcia wody i strefy. Wskazywałem na umniej-
szenie dochodów wynikające z ograniczenia strefy 
jak i większe koszty, jakie gmina musi ponosić dla 
ochrony ujęcia. 

Kolejnym wątkiem jest sprawa cen za ścieki, a wła-
ściwie ich różnicowania, co funkcjonuje od wielu lat 
i niestety nie będzie można wrócić do jednolitych 
stawek za ścieki, jakie były wcześniej.
W czasie dyskusji wskazywaliśmy również na to, 

że sprawiedliwe byłoby, gdyby gminy, na terenie 
których znajdują się ujęcia wody i strefy ochronne, 
otrzymywały coś w rodzaju rekompensaty za ochronę 
wody dla aglomeracji poznańskiej. Ten wątek może 
znaleźć rozwiązanie jedynie w postaci zmiany prawa 
na szczeblu państwowym.

Natomiast wracając do porozumienia, udało się prze-
konać zwłaszcza Miasto Poznań, że nie byłoby właści-
we różnicowanie cen za wodę dla poszczególnych gmin.  
A już w ogóle byłoby to niezrozumiałe dla miesz-
kańców Gminy Mosina, gdyby mieli płacić więcej, 
niż mieszkańcy Poznania. W porozumieniu zawarto 
takie same stawki dla wszystkich gmin.

Zwrot dodatkowych kosztów

Gmina Mosina, na terenie której znajduje się naj-
większa strefa ochronna ujęcia wody, musi ponosić 
największe, dodatkowe koszty wynikające z budo-
wy infrastruktury. Zapisy strefy ochronnej ujęcia 
wody, która obejmuje prawie trzecią część gminy, 
wymuszają na przykład odprowadzanie deszczówki 
do Kanału Mosińskiego lub Warty. W czasie budowy 
dróg nie możemy powierzchniowo odprowadzać wód 
do zbiorników retencyjnych, przesiąkalnych. 
Z tego powodu musimy budować szczelny zbior-

nik przy ul. Leśmiana odwodnienia osiedla Nowe 
Krosno. Udało nam się na to zadanie pozyskać do-
finansowanie z UE, która pokryje 85 proc. z ok. 8 
mln zł kosztów zasadniczych budowy. Ale to jest 
wyjątkowa sytuacja.

W czasie rozmów w Aquanet-em  wskazywaliśmy, że 
sprawiedliwe byłoby, gdyby gminy mające na swoim 
terenie strefy ochronne ujęcia wody miały pokrywane 
dodatkowe koszty, które trzeba ponieść dla ochro-
ny ujęć wody. Wynegocjowaliśmy to i odpowiednie 
zapisy znalazły się w porozumieniu.
Na mocy porozumienia będziemy ubiegali się  

o zwrot „nadmiarowych” kosztów, które Gmina Mo-
sina ponosi w związku z budową infrastruktury. 

Porozumienie gmin udziałowców Aquanet
- jedna cena za wodę, 
pokrycie częśCI kosztów budowy dróg

Jednymi z najważniejszych punktów podpisanego niedawno porozumienia udzia-
łowców Aquanet jest zapewnienie jednolitych stawek cen wody oraz pokrycia przez 
Aquanet dodatkowych kosztów wynikających z ochrony ujęcia wody.
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

27 kwietnia – 22 maja

Budynki i budowle
• budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w 

Nowinkach  – opracowano projekt technicz-
ny, trwa przygotowywanie dokumentów na 
oczyszczenie terenu z drzew, złożono wniosek 
o wycinkę drzew,

• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 
wiejskiej w Krosinku – opracowano projekt 
techniczny, oczekiwanie na zatwierdzenie 
przez Starostwo Powiatowe,

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

• budowa zintegrowanego węzła przesiad-
kowego w Mosinie, Drużynie i Pecnej (stacja 
Iłowiec – w trakcie realizacji, 

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

• wykonanie zadaszenia (wiaty) nad si-
łownią zewnętrzną w Wiórku – zadanie 
zrealizowano i zakończono,

• przedszkole w Rogalinku: termomoder-
nizacja w zakresie kotłowni gazowej – trwa 
przygotowanie dokumentacji przetargowej 
do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego,

• docieplenie świetlicy w Żabinku – zadanie 
zrealizowano i zakończono.
Drogi i chodniki
• projekt przebudowy mostu w m. Bolesła-
wiec – w trakcie realizacji,
• przebudowa ul. Brzechwy w Mosinie –  
w trakcie realizacji,
• kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Lipowej 
w Krosinku – w trakcie przygotowania do 
przekazania placu budowy,
• przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie 
– Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
przeprowadził otwarcie ofert w dniu 30 
kwietnia br.,
• Gmina Mosina otrzymała dotację celową 

KRONIKA INWESTYCJI

Jak załatwić sprawę w urzędzie
W Urzędzie Miejskim w Mosinie minimalizowane są ograniczenia w dostępie 

dla mieszańców. Obecnie Urząd przyjmuje interesantów z zachowaniem zasad 
wynikających z  wytycznych służb sanitarnych. 

Mieszkańcy, których sprawa wymaga osobistego kontaktu z pracownikiem Urzę-
du, będą mogli spotkać się z nim także w holu na piętrze budynku, w warunkach 
bardziej komfortowych niż do tej pory – przygotowano 4 stanowiska. Informu-
jemy także, że obecnie Urząd Stanu Cywilnego realizuje już wszystkie sprawy  
z zakresu jego działalności.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie pełnią codziennie dyżury dla 
klientów na terenie Urzędu Miejskiego, w pomieszczeniu w pasażu za Urzędem, 
wejście od ul. Wąskiej -> s. 4 Pomoc  społeczna w czasie epidemii

  
W dalszym ciągu prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do spraw wyma-

gających osobistej wizyty. Pisma do urzędu i OPS-u  można składać w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz do skrzynki przy drzwiach 
wejściowych do Urzędu.

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl
Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić także przez 

Internet – za pośrednictwem platformy e-PUAP. Osoby, które nie mają potwierdzo-
nego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić korzystając ze strony internetowej 
banków, w których posiadają konto. 

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

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

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego 
i mailowego z pracownikami Urzędu.

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

Telefony dyżurne:
Referat Geodezji i Nieruchomości:  611-018-201
Referat Podatków i Opłat: 611-018-202
Referat Księgowości:  611-018-203
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 611-018-204
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy: 611-018-206
Referat Mienia Komunalnego:  611-018-207
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:  611-018-208

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

J. Nowaczyk

Pomoc społeczna w czasie epidemii
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, mimo ograniczeń w bezpośrednim dostępie 

dla klientów pracuje nieprzerwanie, a pracownicy socjalni zapewniają ciągłość pracy. Bez 
zakłóceń realizowane są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ale również 
zadania związane z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa. 

Kontynuowana jest współpraca z Policją oraz Strażą Miejską w zakresie zaopatrzenia  
w żywność osób pozostających w kwarantannie, a do Urzędu Wojewódzkiego przekazywane 

są sprawozdania dot. podejmowanych działań w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU 5

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

na wykonanie remontu ul. Leszczyńskiej na 
odcinku od sygnalizacji świetlnej na ul. Mo-
stowej do ul. Strzałowej – trwa przygotowanie 
dokumentacji do ogłoszenia przetargu,
• budowa chodnika w Czapurach, ul. Spo-
kojna - etap I – przygotowanie dokumentacji 
do ogłoszenia przetargu, 
• budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz 
parkingu „BIKE & RIDE” na terenie parku 
gminnego „STRZELNICA” w miejscowości 
Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj –  
w trakcie realizacji.
Oświetlenie:
• budowa oświetlenia drogowego w Da-
szewicach – ul. Żwirowa i w Dymaczewie 
Nowym – ul. Radosna – trwa przygotowanie 
dokumentacji do ogłoszenia przetargu,  
• w trakcie realizacji budowa oświetlenia dro-
gowego na terenie gminy – cz. I  obejmująca  
zadania: Wiórek ul. Podleśna, Radzewice ul. 
Ogrodowa, Krosinko ul. Skrzynka, Borko-
wice ul. Łubinowa – etap II i  ul. Mosińska, 
Rogalin ul. Prezydialna – etap  II, Sowinki 
ul. Nad Lasem- etap II, Sowinki ul. Miętowa 
– etap I, Drużyna ul. Wierzbowa, Sasinowo 
ul. Leśna – etap III,
• w trakcie realizacji wykonanie dokumen-
tacji projektu budowlano-wykonawczego 
na budowę energetycznej linii kablowej 
oświetlenia drogowego dla: Mieczewo ul. 
Wierzbowa i Lipowa, Radzewice, ul. Kali-
nowa, Rogalinek ul. Fiedlera.
Kanalizacje i wodociągi:
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej 
– Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
przeprowadził otwarcie ofert w dniu 30 
kwietnia br., 
• kanalizacja sanitarna dla terenów części 
wsi Krosno (ul. Leśna, Krosińska, Graniczna) 
- Gmina przekazała spółce Aquanet swoje 
stanowisko dotyczące spełnienia oczekiwań 
właścicieli prywatnych, projektant ma po-
zyskać od właścicieli działek ostateczne sta-
nowisko odnośnie lokalizacji uzbrojenia  na 
piśmie,
• budowa zbiornika wód opadowych przy ul. 
Leśmiana w Mosinie – w trakcie realizacji,
• zawarto porozumienie: z Miastem Puszczy-
kowo w sprawie Aglomeracji Mosińsko-Pusz-
czykowskiej, z Miastem Poznań i gminami 
wchodzącymi w skład aglomeracji Poznań 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Poznań,
• prowadzenie uzgodnień z firmą wybraną 
przez Aquanet w zakresie  przeprowadzenia  
przeglądu granic i obszaru aglomeracji Mo-
sina-Puszczykowo.
Biuro Zamówień Publicznych:
• rozbudowa budynku MOK o dźwig osobo-
wy – przygotowano i opublikowano postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej w Czapu-

CoV-2.   Pracownicy w dalszym ciągu pełnią dyżury telefoniczne dla osób objętych kwarantanną 
domową i wymagających wsparcia: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00 oraz w 
soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 7.30 – 19.00.

TELEFON DYŻURNY: 61 819 20 82
Codziennie, od poniedziałku do piątku, pracownicy OPS pełnią dyżury dla klientów 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie (w pomieszczeniu w pasażu za Urzędem, wejście od ul. 
Wąskiej):

• w poniedziałek w godz. 11.00 – 15.00
• od wtorku do piątku w godz.  9.00 – 13.00
W trakcie dyżurów, pracownicy przyjmują wnioski o udzielenie pomocy, pomagają w ich 

wypełnianiu, informują o przysługujących świadczeniach i formach wsparcia, wydają druki 
dot. uzyskania  stopnia niepełnosprawności itp.

Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownicy socjalni moni-
torują sytuację osób doświadczających przemocy oraz dzieci których rodzice nieprawidłowo 
wypełniają funkcje opiekuńczo-wychowawcze lub nadużywają władzy rodzicielskiej i w razie 
konieczności podejmują stosowne działania. Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu przeprowadzili wywiady środowiskowe z uczestnikami zajęć w  Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Puszczykowie.  

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje nieprzerwanie zadania z ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci i wielu innych ustaw oraz zadania z gminnych programów  uchwalanych corocznie 
przez Radę Miejską w Mosinie (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii). Nadal działają on-line 
dwa Punkty Konsultacyjne pod numerami: 882 465 133 i 507 565 539, w których psycholodzy 
udzielają porad, wspierają osoby wymagające pomocy i informują, gdzie konkretną pomoc mogą 
uzyskać. On-line działają także nadal 3 świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Pecnej, Rogalinie 
i Krośnie. W ramach zajęć, dzieci prowadzą rozmowy, biorą udział w różnych konkursach, mają 
zapewnioną nie tylko pomoc w nauce, ale i w rozwiązywaniu problemów.

Pomimo ograniczonego kontaktu z klientem pracownicy wykonują zadania on-line i załatwiają 
wszystkie wpływające wnioski nie tylko drogą elektroniczną, do której to formy ZACHĘCAMY, 
ale także tradycyjną, przesyłanych poprzez Pocztę Polską, kurierem czy bezpośrednio odbierane 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie. 

Ponadto realizując obowiązki wynikające z ustaw, prowadzone jest postępowanie z dłużnikami 
alimentacyjnymi, egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimen-
tacyjnego oraz współpraca z Komornikami Sądowymi, Sądami, Policją, zakładami karnymi 
i innymi ośrodkami pomocy społecznej, a pracownicy rozpatrując wnioski korzystają z usług 
Empatia, skąd uzyskują informacje z rejestrów: PESEL, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
urzędów skarbowych, orzecznictwa i Powiatowego Urzędu Pracy, które są niezbędne do przy-
znania świadczeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
tel. 61 8 192 082, e-mail: ops@ops.mosina.pl 
www:  ops.mosina.pl 

Komunikat 
Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się składanie wniosków wyłącznie drogą internetową dot:
1) świadczeń rodzinnych, 2) funduszu alimentacyjnego, 3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

4) świadczenia „Dobry start”.
Wnioski można składać on-line przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość 

elektroniczną, do których w okresie nadal trwającego stanu epidemii ZACHĘCAMY!
Od 1 sierpnia 2020 r. można będzie składać również wnioski drogą tradycyjną (w formie 

papierowej), a o sposobie ich składania wydany zostanie odrębny komunikat.
Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie „Dobry start” będzie można pobrać ze strony 

internetowej OPS lub strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski o świad-
czenie z funduszu alimentacyjnego obecnie pobierającym wierzycielkom/Lom wysłane będą 
na adres domowy, które po wypełnieniu należy odesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mosinie po 1 sierpnia br. Druki wniosków wraz z załącznikami dla osób pobierających 
specjalny zasiłek opiekuńczy również wysłane będą na adres domowy, które po wypełnieniu 
należy odesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie po 1 sierpnia br. 

W przypadku przesłania wniosków papierowych za pośrednictwem Poczty Polskiej przed 1 
sierpnia br., zgodnie z przepisami prawa wydane zostaną postanowienia o odmowie wszczęcia 
postępowania i wnioskodawca ponownie będzie musiał składać wniosek. 

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
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rach – trwa badanie ofert;
• sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Dru-
żynie ul. Krótka – trwa badanie ofert;
• budowa chodnika w Czapurach, ul. Spo-
kojna – trwa przygotowywanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia z załącz-
nikami,
• remont stropodachu budynku świetlicy 
wiejskiej w Rogalinku – przygotowano  
i opublikowano postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, 
• budowa ul. Świerkowej w Mosinie - przy-
gotowano i opublikowano postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego, 
• budowa oświetlenia ulicznego lampami 
solarnymi na w miejscowości Czapurach – 
przygotowano i opublikowano postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego, 
• remont szatni w Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie (program „Szatnia na medal”) - 
przygotowano i opublikowano postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego.

•aktualizacja bazy punktów adresowych 
na serwerze Państwowego Rejestru Granic,
• korespondencja do Ministra Rolnictwa  
w sprawie przyśpieszenia decyzji o ewentual-
nym przekazaniu ujęcia wody w Rogalinie,
• korespondencja z KOWR w sprawie pod-
pisania aktu notarialnego przeniesienia 
własności nieruchomości stanowiącej cześć 
zbiornika wód opadowych dla wsi Pecna  
( nieruchomość w gminie Czempiń),
• dokonano analizy poprawności formal-
noprawnej operatów szacunkowych – 5 
(zamiana Parafia Mosina, droga Daszewice, 
służebność przesyłu – Czapury),
• zawarcie umowy na przygotowanie operatów 
szacunkowych (służebność przesyłu),
• wydano decyzje administracyjne zatwier-
dzające projekty podziałów nieruchomości (8)
• wydano postanowienia pozytywnie opi-
niujące wstępne projekty podziałów nieru-
chomości (6 postanowień),
• wydano zaświadczenia o nadaniu nu-
merów porządkowych nieruchomości (18 
zaświadczeń),
• bieżące nadawanie nowych numerów po-
rządkowych nieruchomościom – działkom 
gruntu położonym na terenie Miasta i Gminy 
Mosina i uwidocznienie nowych numerów 
porządkowych nieruchomości w Systemie 
Informacji o Terenie Gminy Mosina,
• rozpoczęcie procedur nadania nazwy 
drodze wewnętrznej: w Czapurach i w Ba-
ranowie, 
• kontynuacja procedur nadania nazwy dro-
dze wewnętrznej: w Mosinie i w Babkach.

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

WAKACYJNE Dyżury przedszkoli 
Za kilka tygodni rozpoczną się wakacje. Podajemy dyżury przedszkoli w czasie ferii 

letnich. Uwaga: w tym roku przyjmowanie dzieci na dyżury wakacyjne odbywać się 
będzie zgodnie z zaleceniami GIS. Ma to wpływ na ograniczoną liczbę miejsc dla 
dzieci w przedszkolach. Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dzieci 
na dyżury rodzice mogą uzyskać u dyrektora przedszkola.Przedszkole w Wiórku, ul. 
Szkolna 11 od 1 do 14 lipca, Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie, ul. Topolowa 
6 od 1 do 14 lipca, Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie, ul. Kasprowicza 
28 od 15 do 28 lipca, Przedszkole w Krośnie, ul. Główna 43 od 29 lipca do 11 sierp-
nia, Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie, ul. Powstańców Wlkp. 1 od 12 
do 31 sierpnia. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Pecnej od 17 do 
31 sierpnia. 

wolne miejsca do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 2020/2021 

Po zakończonej rekrutacji do przedszkoli, informuję że wolnymi miejscami dla dzieci 
6-letnich dysponują oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach podstawowych.

Wolne miejsca są również w Przedszkolu w Krośnie (3 miejsca dla dzieci 3-letnich), 
oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej (5 miejsc dla 4-latków), 
Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek” (6 miejsc dla 3,4-latków). Dla dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego 1 wolnym miejscem dysponuje Przedszkole nr 3 
Integracyjne w Mosinie.      Anna Balcerek-KałekReferat Oświaty i Sportu

Kolejne komputery trafiły do szkół
Gmina Mosina podpisała kolejną umowę w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach” – projektu grantowego „Zdal-
na Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego”.

Za pozyskany grant w wysokości 105 000 zł, zakupiono 
kolejnych 40 laptopów, które trafiły już do gminnych szkół podstawowych, z prze-
znaczeniem na wsparcie zdalnego nauczania.

Starania Gminy o środki zewnętrzne na komputery poprzedziła diagnoza sytuacyj-
na w prowadzonych przez nią szkołach. Na podstawie diagnozy ustalona została 
liczba uczniów i nauczycieli wymagających sprzętowego wsparcia, by e-nauczanie 
przebiegało bez zakłóceń.

W ramach tego projektu grantowego Gmina Mosina pozyskała łącznie 205 000 zł, 
za które zakupiono w sumie 80 komputerów. 

JN, fot. A.  Lubowicka

Zdalne nauczanie w szkołach
Minister Edukacji Narodowej przekazał informację, że do 26 czerwca szkoły będą 

realizować nauczanie zdalne. Oznacza to, że uczniowie do końca roku szkolnego 
2019/2020 nie wrócą już na lekcje do budynków szkolnych. W dniach od 16 do 18 
czerwca odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach nie będą prowadzo-
ne lekcje na odległość ponieważ nauczyciele są zaangażowani do prac w komisjach 
egzaminacyjnych. 

Referat Oświaty i Sportu
Źródło: PAP 
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•gospodarka odpadami: przygotowa-
no i przekazano odpowiedzi i materiały 
Komisji do spraw monitorowania syste-
mu gospodarki odpadami komunalnymi  
w Gminie Mosina, opublikowano w BIP 
analizę stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi w roku 2019, przygotowano 
dokumenty do udzielenia zamówienia 
na odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów z terenów i obiektów publicznych 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacje na przydomową 
mikroinstalację wodną

Rusza program Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Mini-
sterstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie 
skutków suszy w Polsce.

Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację 
do 5 tys. zł na przydomową instalację zatrzymującą wodę opadową, 
przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione 
po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. 
Wnioski o udzielenie dotacji właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe 
mikroinstalacje wodne przyjmowane będą od początku lipca br.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających 
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej 
przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do 
kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place 
itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające 
wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziem-
nego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub 
nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub 
innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym pod-
pisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie 
środków do końca 2024 r. 

Oprac. JN / Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

MIENIE KOMUNALNE

• utrzymanie dróg: w trakcie wiosenne 
profilowanie dróg, zakończono prace 
związane z modernizacją sygnalizacji 
świetlnej skrzyżowanie ul. Leszczyń-
ska/Mostowa/Wawrzyniaka/Śremska, 
w trakcie remont fragmentu chodnika 
w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie, 
podpisano umowę na wykonanie pro-
jektów zmiany stałej organizacji ruchu 
na terenie gminy Mosina - etap II.

• uzgodnienia, decyzje, projekty or-
ganizacji ruchu: 31 zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, 10 decyzji rocznych 
za wbudowanie urządzeń w pas dro-
gowy, 47 warunków technicznych dla 
przebiegu trasowego urządzeń w pasie 
drogowym, 24 projektów tymczasowej 
organizacji ruchu, 8 spraw związanych 
z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów.

• transport, Strefa Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego, odszkodowania: 
prowadzenie spraw o likwidację szkód 
i odszkodowań komunikacyjnych, za-
kończono przeglądy przystanków oraz 
wiat przystankowych na terenie gminy, 
zlecono przeprowadzenie remontu wiaty 
przystanku w Żabinku.

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: podpisano umowę i odebrano 
prace  na przeprowadzenie przeglądów 
technicznych placów zabaw na terenie 
gminy, przygotowania do udziału gminy 
w grupowym zakupie gazu organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań, zakończono prace związane z 
odmalowaniem pieca chlebowego na 
Zielonym Rynku, trwa procedura wy-
łonienia wykonawcy przeglądu stanu 
technicznego pomnika na pl. 20 Paź-
dziernika w Mosinie, podpisano umo-
wę na wykonanie prac naprawczych 
infrastruktury położonej wokół wieży 
widokowej.

• lokale komunalne, lokale socjalne, 
lokale użytkowe będące własnością Gmi-
ny Mosina: realizacja zadań remontowo 
– budowlanych, procedowanie remontów 
świetlicy wiejskiej w Rogalinku, zadania 
remontu szatni w SP nr 2 w Mosinie.

Plany miejscowe – Czapury
Przystąpienie do sporządzenia planu dla części wsi

29 kwietnia br. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXVII/189/20 o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 
wsi Czapury. Z uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na stronie mosina.pl -> 
BIP->→ Prawo →-> Uchwały Rady ->→ Kadencja 2018-2023 →-> Sesja nr XXVII w dniu 29 kwietnia 
2020 r. → numer uchwały.

Informujemy, że do wymienionego wyżej planu zainteresowani mogą składać wnioski. Wnioski 
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd Miejski w Mosinie, 62-050 
Mosina, pl. 20 Października 1, w terminie do 3 sierpnia 2020 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskocy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Wyłożenie planu dla terenów przy ul. Poznańskiej
W dniach od 6 do 30 lipca br. do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Poznańskiej w Czapurach, 
 z którym będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 
1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Gminy 
pod adresem: mosina.pl ->→ BIP ->→Organy Gminy ->→Burmistrz ->→Obwieszczenia planistyczne 
->→ Plany miejscowe. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami  przyjętymi w tym projekcie 
planu miejscowego odbędzie się 20 lipca br. w świetlicy wiejskiej w Czapurach, 61-160 Cza-
pury, ul. Poznańska 78 o godzinie 17.00. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza 
Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
18 sierpnia 2020 r.               Oprac. JN
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gminy (koszy ulicznych, pojemników przy 
obiektach, z psich stacji oraz z miejsc do tego 
nieprzeznaczonych), 

• ochrona powietrza: poradnictwo i we-
ryfikacja wniosków składanych w ramach 
programu „Czyste powietrze”, prowadzenie 
fanpage-u „Mosina bez smogu”,

• zieleń i ochrona przyrody: porozumienie 
z ZUK sp. z o.o. w zakresie pielęgnacji zieleni 
oraz sadzenia roślin na terenach publicznych,  
postępowania administracyjne dotyczące: 
usunięć drzew (26),  nielegalnego usunięcia 
3 szt. drzew na działce w Radzewicach,

• rolnictwo, łowiectwo i opieki nad bez-
domnymi zwierzętami: realizowano przyj-
mowanie zwierząt do schroniska, usuwanie 
padłych zwierząt z terenów publicznych na 
podstawie zgłoszeń, dokarmianie zwierząt 
bezdomnych, 

• ochrona środowiska: weryfikacja spra-
wozdania podmiotów posiadających zezwo-
lenie na prowadzenie działalności polegającej 
na opróżnianiu zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych z 
terenu Gminy Mosina w I kwartale 2020, 
wyjaśniano zgłoszenie wylewania na grun-
ty orne w Daszewicach nieczystości płyn-
nych, wyjaśniano zgłoszenie spływu wód 
opadowych z posesji prywatnej na działkę 
sąsiednią, weryfikowano wnioski o udział 
w programie usuwania azbestu (16).

• wydano 17 decyzji w sprawie o ustale-
nie warunków zabudowy w tym decyzje  
o zmianach oraz o przeniesieniu tych decyzji, 
6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego (w tym decyzje odmowne).

• rozpatrzonych zostało 129 wniosków  
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu  
w planie miejscowym, studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mosina, ujęciu w obszarze 
zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz 
wypisów i wyrysów z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego,

• wydano 19 wyjaśnień, stanowisk oraz 
interpretacji,

• trwały prace związane z: aktualizacją 
zapisów programu opieki nad zabytkami 
oraz nad zmianami w gminnej ewidencji 
zabytków, przygotowaniem informacji  
i konsultacji dotyczących „uchwały rekla-
mowej”, analizą możliwych działań w kon-
tekście nielegalnej zabudowy przy Jeziorze 
Dymaczewskim.

Na podstawie relacji Burmistrza Gminy Mosina 
oraz referatów Urzędu Miejskiego opracowała 
Joanna Nowaczyk. 

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

Krótko o budowie dróg
 • Otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy ul. Świerkowej.
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 odcinka ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul. Chopina. Pozostała 
część ul. Świerkowej – od ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie wykonana w całości ze środków 
Gminy Mosina. 

• Zakończono budowę ul. Strzałowej oraz Długiej w Mosinie – nastąpił odbiór zadań. Kończy 
się budowa ul. Brzechwy w Mosinie – zakończono budowę chodnika po obu stronach ulicy, trwa 
budowa jezdni. Inwestycje zostały dofinansowane ze środków rządowych w ramach programu 
„Fundusz Dróg Samorządowych”.  Wykonawcy: - ul. Brzechwy: Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Mateusz Maćkowiak z Lwówka, koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 956 340, 36 zł, - ul. 
Strzałowa i Długa: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa, koszt zadania – kwota 
zawarta w umowie: – 1 025 262, 37 zł.

.• Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. 
Lipowej w Krosinku.  Wykonawca: Ikomont, Zakład Specjalistyczny Robót Budowlanych Zbigniew 
Przybecki z Janikowa. Koszt zadania– kwota zawarta w umowie: 1 719 179, 61 zł.

 • Podpisano umowę na budowę „Parku Strzelnica”, inwestycji realizowanej w ramach projektu 
„Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych  
w Parku Strzelnica”, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca zadania przygotowuje 
dokumentację projektową. Projekt współfinansowany jest z funduszu Unii Europejskiej. Wykonawca: 
Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Poznania Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397, 50 z ł. 

• Ogłoszono przetarg na realizację I etapu budowy ul. Spokojnej w Czapurach. Ietap przewiduje 
budowy chodnika z przebudową sieci energetycznej ze względu na zajęcie pasa drogowego przez 
słup energetyczny. 

• Trwają przygotowania do przetargu na remont odcinka ul. Leszczyńskiej (droga powiatowa 
nr 2465P) na odcinku o długości ok. 750 metrów – od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do 
ul. Strzałowej. Gmina Mosina otrzymała na to zadania dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego  
w wysokości 665 962 zł – to 50% kosztów tego zadania. Pozostałą część kosztów remontu odcinka 
tej drogi powiatowej poniesie Gmina. 

• W zaawansowaniu znajduje się budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia 
dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Wykonana została 
ponad połowa zadania. Termin jego realizacji  - do 29 listopada 2020 r. Wykonawca: firma IZBRUK 
Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice

 • W trakcie realizacji jest zadanie budowy węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja 
Iłowiec) w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie trans-portu zbiorowego na 
terenie Gminy Mosina – Etap I”, w for-mule „Zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano aneksy terminowe 
z wykonawcami. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

• Dokonano wyboru wykonawcy w przetargu  na przebudowę ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 
2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem trójstronnym Gminy Mosina z  Powiatem Poznańskim i 
Aquanet-em. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z Pruszkowa za cenę brutto 
7 867 927,52 zł. Gmina Mosina udzieliła dotacji Powiatowi Poznańskiemu na realizację inwestycji prze-
budowy ul. Sowinieckiej w wysokości 3 000 000 zł. Gmina poniesie ponadto koszt realizacji inwestycji  
w zakresie uzgodnionym w porozumieniu w wysokości 316 373, 71 zł. 

J. Nowaczyk
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Niebawem ruszą dotacje gminy 
do wymiany „kopciuchów”

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja br. podjęta została 
uchwała w sprawie udzielania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów 
ze środków gminy.

Podstawowym celem uchwały jest wspieranie procesu eliminowania  
z użytkowania starych urządzeń grzewczych służących ogrzewaniu bu-
dynków i lokali mieszkalnych oraz wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej, 
niespełniających obecnych norm emisji zanieczyszczeń. Działania takie 
służyć będą ograniczaniu tzw. niskiej emisji, a więc poprawie stanu powie-
trza, a w konsekwencji podnoszeniu standardu i jakości środowiska i życia 
mieszkańców. Stąd też uchwała przewiduje dofinansowywanie wymiany 
źródeł ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń jak i wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej.

Możliwości składania wniosków o dofinansowanie będzie przez cały rok. 
Wypłata dotacji następować będzie po zrealizowaniu inwestycji przez be-
neficjenta, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
Gminy Mosina. Po wyczerpaniu środków z danego roku, wypłata nastąpi 
do 31 stycznia roku następnego.

Uchwała wprowadza możliwość dofinansowania instalowania kolektorów 
solarnych do celów podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Warunkiem 
uzyskania dofinansowania będzie potwierdzona likwidacja (utylizacja/ 
złomowanie) starego źródła energii cieplnej, z wyjątkami odnoszącymi 
się do zabytkowych piecy kaflowych i kominków bez płaszcza wodnego. 
Uchwała przewiduje możliwość dofinansowywania przedsięwzięć w loka-
lach i budynkach mieszkalnych z wyłączeniem budynków wielorodzinnych 
obsługiwanych przez jedno większe źródło ciepła. Uchwała nie przewiduje 
konieczności zastosowania kotłów gazowych w przypadkach możliwości 
dostępu nieruchomości do sieci gazowej. Dofinansowywane będą jedynie 
nowe i nieużywane urządzenia i materiały, w przypadku kotłów grzewczych 
na paliwa stałe spełniających warunki 5 klasy emisyjności wg polskiej normy 
i tzw. ekoprojektu. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, w tym w rolnictwie lub rybołówstwie dofinansowanie nie 
będzie stanowić pomocy publicznej, lecz tzw. pomoc de mini mis. Koszta-
mi kwalifikowanymi przy rozliczeniach będą koszty poniesione po dacie 
zawarcia umowy i nie sfinansowane z innych źródeł publicznych. Nie będą 
finansowane koszty opracowania dokumentacji przedsięwzięć. Wysokość 
dofinansowania będzie zróżnicowana tj. wyższa w przypadku źródeł ciepła 
na gaz, prąd czy pomp ciepła, niższa dla kotłów na paliwa stałe. Zasadę 
powyższą przyjęto z uwagi, że źródła na paliwa stałe spełniające wskazane 
normy i tak powodują znacząco wyższą emisję zanieczyszczeń do atmosfery 
niż pozostałe źródła ciepła, stąd efekt ekologiczny przy ich zastosowaniu 
jest zdecydowanie niższy. Zróżnicowanie wysokości dofinansowania ma 
być zachętą do stosowania źródeł o najniższej emisyjności. Stąd też mak-
symalna wysokość dofinansowania w przypadku kotłów gazowych, elek-
trycznych czy pomp ciepła wyniesie max. 5 tys. zł. W przypadku kotłów 
na paliwa stałe max. 4 tys. zł, a w przypadku instalowania kolektorów 
solarnych do podgrzewania wody max. 3 tys. zł.Nowością w uchwale jest 
również wprowadzona możliwość składania wniosków drogą elektroniczną 
za pośrednictwem platformy ePUAP, co powinno ułatwić przynajmniej 
części wnioskodawców aplikowanie o dofinansowanie, bez konieczności 
osobistego stawiennictwa  w urzędzie. Dla potrzeb obsługi systemu udzie-
lania dotacji po wejściu w życie uchwały (nastąpi to po 14 dniach od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego) 
zastaną udostępnione formularze wniosku i rozliczenia końcowego, celem 
standaryzacji postępowania. Uchwała przewiduje również dla wniosków 
złożonych i niedofinansowanych z braku środków w roku poprzednim ich 
rozpatrzenie w pierwszej kolejności, przy zachowaniu dwóch warunków tj. 
potwierdzenia aktualności złożonego wniosku, uzupełnienia ewentualnych 
braków celem spełnienia wymagań niniejszej uchwały.   Radosław Łucka

Zastępca kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Budowa węzłów
przesiadkowych 
Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec)

Trwają prace projektowe budowy węzłów przesiadkowych 
w Mosinie, Drużynie i Pecnej. Zadanie realizowane jest  
w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie 
transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Zaistniała sytuacja związana z COVID-19 uniemożliwiła 
uzyskanie uzgodnień z posiedzeń narady koordynacyjnej 
ze względu na wstrzymanie do końca marca 2020 r. prac  
w Starostwie (PODGiK), a następnie ograniczenie kontaktów 
z interesantami. Obecnie ponad miesięczne oczekiwanie na 
wyznaczenie terminów posiedzenia narady koordynacyjnej, 
spowodował przesunięcie terminu procedowania pozwolenia 
na budowę w Urzędzie Wojewódzkim dla wszystkich lokali-
zacji węzłów przesiadkowych.

Wykonawcy zadania:
• Mosina i Pecna (stacja Iłowiec) - firma BRUKPOL Sp.  

z o.o., Strzelce Wielkie
• Drużyna - wykonawcy działający w konsorcjum: firma 

Maciej Kubach MARBUD, Czempiń oraz PHU BUD-BRUK 
Ryszard Mielcarek, Czempiń. 

„Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020”.          JN

Prezes spółki wybrany
26 maja, Rada Nadzorcza Spółki z o.o. „Park Strzelni-

ca”, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, 
powołała na Prezesa Zarządu spółki pana Włodzimierza 
Koralewskiego, który z dniem 1 czerwca rozpoczął pracę 
na tym stanowisku.  Obecnie trwają czynności związane  
z organizacją pracy spółki. 

Spółka prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” 
Sp. z o.o. została utworzona 3 września ubiegłego roku, 
uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie. Zadaniem spółki będzie 
wybudowanie krytego basenu w Mosinie, a po wybudowaniu 
– zarządzanie obiektem. Po przejściu wszystkich procedur 
prawnych związanych z rozpoczęciem działalności spółki 
i po dokonaniu aktualizacji gotowego już projektu basenu, 
spółka ogłosi postępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy pływalni, która stanie na terenie pomiędzy ul. 
Strzelecką a Leszczyńską w Mosinie.            JN

Nowy indywidualny numer 
bankowy 

Informujemy, iż od 30 czerwca 2020 r., obowiązuje nowy 
indywidualny numer bankowy do wpłacania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy numer ban-
kowy został przekazany Państwu przy okazji zawiadomienia  
o nowej stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które nie odebrały pisma, a tym samym nie otrzy-
mały nowego numeru konta bankowego prosimy o kontakt 
z Urzędem Miejskim w Mosinie pod nr tel. 618-109-525. 

        Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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Otwarte place zabaw
 i siłownie zewnętrzne

Od 5 czerwca otwarte są place zabaw i siłownie zewnętrzne, których za-
rządcą jest Burmistrz. Przypominamy, że na terenie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych obowiązują dotychczasowe regulaminy. Informujemy, że 
Główny Inspektorat Sanitarny nie wydał szczegółowych wytycznych doty-
czących dezynfekcji i bezpieczeństwa na wskazanych obiektach. Na terenie 
placów zabaw i siłowni zewnętrznych obowiązują ogólne zasady ostrożności 
i higieny wynikające ze stanu epidemii, aktualizowane na stronie gov.pl/
web/koronawirus. Przypominamy o zachowaniu 2 metrowego dystansu 
społecznego oraz o zakrywaniu ust i nosa, gdy zachowanie takiego dystansu 
nie jest możliwe. Bieżącą kontrolę pod względem utrzymania placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych od 1 czerwca realizuje firma ATUT Tomasz Skiba,  
z którą Gmina Mosina podpisała umowę obowiązującą do 30 września br.  
W zakresie zadania wchodzą: oględziny 2 razy w miesiącu, drobne naprawy 
i prace porządkowe, comiesięczne koszenie trawy (w przypadku nie-
ogrodzonego placu zabaw koszenie w odległości 2m od urządzeń).  
               Oprac. JN

Rozpatrzenie wniosku 
Gminy Mosina

Burmistrz Gminy Mosina otrzymał decyzję Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie swojego wniosku z 27 kwietnia br.  
o ponowne rozpatrzenie oraz wstrzymanie wykonania 
decyzji polecającej Poczcie Polskiej podjęcie czynności 
zmierzających do przygotowania głosowania korespon-
dencyjnego w wyborach na Prezydenta RP.  Prezes Rady 
Ministrów postanowił o umorzeniu postępowania.

23 i 24 kwietnia br. na adres e-mailowy Urzędu Miej-
skiego w Mosinie wpłynęła wiadomość adresowana do 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, z wnioskiem 
o przekazanie w ciągu 2 dni roboczych Poczcie Polskiej 
S.A. danych ze spisu wyborców, z załączonym skanem 
decyzji Prezesa Rady Ministrów z 16.04.2020 r. poleca-
jącej Poczcie Polskiej podjęcie czynności zmierzających 
do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego  
w wyborach na Prezydenta RP.

Z uwagi na wątpliwości natury prawnej, Burmistrz Gmi-
ny Mosina danych tych Poczcie nie przekazał.  Zwrócił 
się jednocześnie z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów 
o ponowne rozpatrzenie oraz wstrzymanie wykonania 
wspomnianej wyżej decyzji.

W odpowiedzi na wniosek Burmistrza, Prezes Rady 
Ministrów wydał decyzję umarzająca postępowanie.  
W uzasadnieniu tej decyzji stwierdził m.in., iż Poczta Polska 
występując do Gminy Mosina z żądaniem o udostępnienie 
danych ze spisu wyborców, bezpodstawnie powołała się 
na jego decyzję z dnia 16 kwietnia br. i nie była do tego 
uprawniona.

Decyzja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosku 
Gminy Mosina, potwierdziła słuszność decyzji Burmistrza  
o nieprzekazaniu Poczcie Polskiej danych ze spisu wybor-
ców.      J. Nowaczyk

Zmiana rozkładów jazdy 
autobusów

Od 14 czerwca br. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii 
komunikacyjnych 691, 692, 693, 694 oraz 698.

Na częstotliwość zmian rozkładu jazdy pociągów Gmi-
na Mosina nie ma wpływu. Jednak starając się zachować 
płynność jazdy pasażerów podróżujących w godzinach 
porannych w kierunku do Poznania i w godzinach po-
południowych z Poznania, rozkłady jazdy dla gminnych 
linii komunikacyjnych są zmieniane i dostosowywane do 
obowiązującego rozkładu jazdy pociągów.

Aktualne rozkłady jazdy gminnych linii komunikacyj-
nych są dostępne na stronie Zakładu Usług Komunalnych 
w Mosinie -> zukmosina.pl 

Referat Mienia Komunalnego

Za akt stanu cywilnego 
zapłacisz online

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfry-
zacji wdrożyła moduł obsługi płatności online. Usługa płatności online 
dostępna jest dla klientów jednostek samorządowych, od niedawna 
również dla interesantów Urzędu Miejskiego w Mosinie i pozwala 
na opłacenie przez Internet wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych 
Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta 
bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z 
elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz 
innymi systemami e-urzędów. Od klienta pobierana jest jednorazowo 
prowizja w wysokości 0,59 zł. 

Apel w sprawie drzew
10 czerwca wpłynął do wiadomości redakcji apel mieszkańca Pecnej 

do Burmistrza Gminy Mosina o niewydawanie  zgody na usunięcie 4 
drzew przy ul. Głównej w tej miejscowości, na której Powiat Poznań-
ski prowadzi  remont. Ulica Główna w Pecnej jest drogą powiatową. 
Chodzi o jedną okazałą lipę i grupę trzech innych drzew: dwóch akcji 
i lipy. Jak wyjaśnia Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które jest inwestorem remontu 
ul. Głównej, złożyło wniosek o zgodę na usunięcie wspomnianych 
drzew już w listopadzie ubiegłego roku – w projekcie inwestycji drzewa 
te kolidują z planowaną budową chodnika. Zgodnie z obowiązują-
cą procedurą i w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, decyzja ze zgodą na wycięcie tych ostatnich 
– dwóch robinii akacjowych i lipy, została przez tutejszy urząd wy-
dana 30 kwietnia br. Jednocześnie Burmistrz nałożył na inwestora – 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,  obowiązek wykonania  nasadzeń 
zastępczych 3 drzew gatunku klon polny na działce nr ewid. 55/2  
w obrębie Baranowo. W sprawie usunięcia pierwszego z wymienionych 
przez mieszkańca drzewa – okazałej lipy, postępowanie jest jeszcze 
w toku, a Urząd czeka na uzgodnienie RDOŚ.  Zapytany o tę sprawę 
burmistrz Przemysław Mieloch, do którego bezpośrednio wpłynął apel 
mieszkańca Pecnej z 10 czerwca poinformował, że dokona rozpoznania, 
czy istnieje jakakolwiek możliwość zastosowania przez inwestora 
innego rozwiązania projektowego, by można było uniknąć usu-
nięcia drzewa, w sprawie którego postępowanie administracyjne 
jeszcze się toczy. Poinformujemy o tym również czytelników.  
       Joanna Nowaczyk Redaktor naczelny 
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Zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu informuje, że od 15 maja br. r. nabór wniosków  
o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wymiany źródeł ciepła 
i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie 
prowadzony w oparciu o:

• zmienioną wersję programu,
• nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
• nowy regulamin naboru wniosków.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja br. będą 

rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Pro-
gramu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu 
obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca 
złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15 maja br., ale nie 
zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go 
ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakoń-
czenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15 maja br. został uruchomiony nabór wniosków dla 

Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podsta-
wowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Progra-
mu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał 
na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 
Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom 
wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy składać do:
• WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, 

w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego 
dotyczy przedsięwzięcie,

• lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia  
w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny 

na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na prze-

łomie maja i czerwca 2020 r.)
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków 

o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków  
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
Wprowadzona została możliwość finansowania przedsięwzięć 

rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofi-
nansowanie, oraz nie wcześniej niż 15 maja br.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie 
przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały roz-
poczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku  
o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja br.

Najważniejsze zmiany w Programie:
• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Pro-

gramu,
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja  

z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami 
dochodowymi,

• wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu 

dofinansowania,
• dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 

dofinansowania;
• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe 

na oświadczeniach Wnioskodawcy;
• możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
• skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie –  

z 90 do 30 dni;
• integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyska-

nia dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności 
składania dwóch osobnych wniosków;

• poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za 
niskoemisyjność i odnawialność;

• dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budyn-
ku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy 
wymienili już źródło ciepła;

• włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora 
bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego 
i pomostowego;

• wzmocnienie współpracy z gminami;
• wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowa-

nych budynkach;
• docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami 

na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym 
charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach 
Programu. Więcej informacji na fosgw.poznan.pl.         
      Oprac.JN

Zniesienie ograniczeń 
na targowisku

Od 2 czerwca, na targowisku miejskim w Mosinie wrócił han-
del dla wszystkich branż sprzedaży w tradycyjne dni handlowe. 
Zniesione zostają również wprowadzone wcześniej ograniczenia, 
jakie wynikały z obostrzeń rządowych, złagodzonych Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z 29 maja br.

Targowisko funkcjonować będzie jak w czasie przed wystą-
pieniem epidemii, jednak z zachowaniem aktualnych nakazów 
rządowych i wytycznych sanitarnych.

Handel odbywać się będzie dla wszystkich branż we wtorki, 
piątki i soboty w godzinach od 7.00 do 14.00, bez ograniczenia 
ilości osób kupujących.  

W celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia dla zdro-
wia mieszkańców, zarówno kupujący, jak i sprzedających, powinny 
zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny, wynikające  
z obowiązujących przepisów i zaleceń, w tym również wytycz-
nych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności do:

• zakrywania ust i nosa za pomocą odzieży, maski, maseczki 
lub przyłbicy, 

• noszenia rękawiczek ochronnych bądź dezynfekcji rąk.
Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne na terenie targowiska. 

Prosimy wszystkich przebywających na jego terenie o zachowanie 
tych wymogów. Aktualne zasady korzystania z targowiska miej-
skiego w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  
określone zostały w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina  
z dnia 1 czerwca br. ->Biuletyn Informacji Publicznej->Organy 
gminy->Burmistrz->Rejestr Zarządzeń. 

JN
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Sprawozdanie

z działalności  

Rady Miejskiej 

maj

W maju Rada Miejska w Mosinie obradowała 
na jednej sesji. Odbyła także 5 posiedzeń komisji 
stałych. Przebieg posiedzeń przedstawiają pro-
tokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły.

Podczas sesji 28 maja, Rada Miejska podjęła 
14 uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyzna-
czenia obszaru oraz granic aglomeracji Kórnik 
i wyrażenia woli współdziałania w tym zakresie 
Gminy Mosina z Gminą Kórnik. Rada uchwali-
ła także pakiet pomocowy dla przedsiębiorców  
w sytuacji negatywnych skutków ekonomicz-
nych spowodowanych epidemią koronawirusa, 
podejmując trzy uchwały: w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości,  w sprawie prze-
dłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców będących 
podatnikami podatku od nieruchomości na te-
renie gminy Mosina oraz w sprawie odstąpienia 
od dochodzenia należności o charakterze cywil-
noprawnym przypadających Gminie Mosina lub 
jej jednostkom organizacyjnym – dla niektórych 
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, a także 
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
będących podatnikami podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Mosina -> s. 13.

Na majowej sesji Rada Miejska podjęła uchwa-
łę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu w kwocie 30 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Szpi-
tala w Puszczykowie, a także uchwałę w sprawie 
udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów 
modernizacji systemów grzewczych -> s. 9. Rad-
ni nadali nazwę trzem drogom wewnętrznym: 
„PIWONIOWA” w Babkach, „JAŁOWCOWA”  
i „WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY” w Mosinie.  Kolej-
nymi uchwałami Rada Miejska: wskazała lokali-
zację nowego przystanku komunikacyjnego przy 
drodze gminnej nr 42 w Bolesławcu, uchwaliła 
Regulamin porządkowy kąpieliska „Glinian-
ki”, wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę 
od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego  
w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2469P 
– wykonania przystanku w Dymaczewie Starym 
przy ul. Łąkowej. Radni zmienili uchwałę w spra-
wie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów 
zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki 
organizacyjne w kadencji 2018-2023 w zakresie 
przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 
1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Wyznaczono na dzień 31 sierpnia 2020 
r. termin na zakończenie kontroli.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można 
zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl, w Biulety-
nie Informacji Publicznej zakładce Prawo, a także 
w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie mosina.
esesja.pl można śledzić nadchodzące posiedze-
nia komisji oraz sesje wraz z załączonymi doku-
mentami (projekty uchwał, inne załączniki) oraz 
wyniki głosowań w poszczególnych punktach 
obrad danej sesji. Przebieg sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie transmitowany jest na żywo na stronie 
mosina.esesja.pl. Tam też można obejrzeć wszyst-
kie wcześniejsze transmisje.

Posiedzenia komisji Rady
W maju posiedzenia komisji odbywały się 

nadal w trybie zdalnym. Sesja w dniu 28 maja 
odbyła się w hali widowiskowo-sportowej. Ko-
lejna sesja w dniu 25 czerwca również się tam 
odbędzie. 

Komisja Rewizyjna, Skarg Wniosków i Pe-
tycji oraz Komisja do spraw monitorowania 
gospodarki odpadami komunalnymi odbyły 
już swoje czerwcowe posiedzenia w tradycyjnej 
formule. Było to możliwe z uwagi na mniej 
liczny skład osobowy i konieczność pracy  
w oparciu o dokumenty. Pozostałe komisje  
z uwagi na liczebność i stosowanie się do zasad 
wynikających ze stanu epidemii będą jeszcze 
w czerwcu pracowały zdalnie. 

Radni od kwietnia analizują wykonanie bu-
dżetu za 2019 rok. Komisja Budżetu i Finansów 
analizowała w maju dochody i wydatki, zale-
głości podatkowe, ulgi, umorzenia i zwolnienia, 
kary i odsetki od inwestycji wykonanych po 
terminie. Radni dyskutowali także nad pa-
kietem ulg dla przedsiębiorców w związku  
z epidemią. Komisja Inwestycji, Ochrony Środo-
wiska dyskutowała natomiast o mieniu Gminy 
Mosina. Burmistrz do końca czerwca przekaże 
radnym uzupełniony dokument Informacja  
o stanie mienia gminnego.

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Pro-
mocji zadawała pytania dotyczące wykonania 
budżetu przez placówki oświatowe, instytucje 
kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Radni 
byli zainteresowani także ich funkcjonowa-
niem w okresie pandemii. Pytali o oszczędności 
wynikające ze zmiany funkcjonowania tych 
jednostek. Członkowie komisji dyskutowali na 
temat nazw ulic oraz regulaminu kąpieliska na 
Gliniankach oraz regulaminu hali widowisko
-sportowej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
rozpatrzyła skargę na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina, który nie udzielił mieszkańco-
wi odpowiedzi na pismo w terminie wynikają-
cym z kodeksu postępowania administracyjne-
go. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu  
w dniu 18 maja zajmowała się kontrolą funkcjo-
nowania szkół i przedszkoli w Gminie Mosina.

Raport o stanie gminy
W tym roku z uwagi na stan epidemii termin 

sesji absolutoryjnej, na której odbywa się także 
debata nad raportem o stanie gminy, został prze-
sunięty na 20 sierpnia. W debacie mogą wziąć 
udział również mieszkańcy. Warunkiem jest zgło-
szenie do 19 sierpnia 2020 r. do Przewodniczącego 
Rady chęci zabrania głosu poparte 50 podpisami 
mieszkańców gminy. Zachęcam do zapoznania się  
z raportem, który zostanie opublikowany pod 
koniec czerwca i udziału w tej ważnej dla gminy 
dyskusji.

Interpelacje radnych
Radni Rady Miejskiej w Mosinie złożyli w maju 

20 interpelacji i zapytań. 
Wg stanu na 12 czerwca 2020 r. Burmistrz nie 

udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie na 
14 interpelacji radnych. Na wiele zapytań radni 
zamiast 14 dni czekają wiele tygodni lub nawet 
miesięcy. Radni czują się lekceważeni przez Bur-
mistrza, któremu jak widać nie zależy na dobrej 
współpracy z Radą Miejską. 

Spór o Rzeczpospolitą 
Mosińską

W majowym numerze „Informatora Mosińskie-
go” Burmistrz Przemysław Mieloch poinformował 
mieszkańców, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji w dniu 19 lutego 
br., Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej,  analizowała możliwość rewizji tradycji 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 

Ubolewam, że Burmistrz, z wykształcenia hi-
storyk, nie wziął udziału w tym posiedzeniu i nie 
podjął dyskusji z radnymi a przede wszystkim 
z Wojciechem Czeskim, historykiem, który od 
dwóch lat publikuje krytyczne artykuły dotyczące 
znaczenia wydarzeń z maja 1848 roku i postaci 
Jakuba Krauthofera-Krotowskiego.

Burmistrz apeluje, abyśmy spierali się o akcenty, 
o to kto więcej dokonał, o interpretację źródeł. 

Cieszy mnie gotowość Burmistrza do podjęcia 
dyskusji na temat lokalnej historii, bo nie może-
my jej już dłużej unikać. Troska o symbole nie 
może przekreślać dążenia do poznania prawdy 
historycznej. 

Kiedy tylko miną ograniczenia wynikające 
z epidemii, Rada Miejska zorganizuje debatę  
z udziałem historyków regionalistów, nauczycie-
li historii gminnych szkół, Burmistrza, radnych  
i zainteresowanych tematem mieszkańców. 

Małgorzata  Kaptur
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Mosinie
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Cztery miesiące temu, znaleźliśmy się 
w nowej, trudnej sytuacji – walki z „nie-
widzialnym” wrogiem, wrogiem naszego 
zdrowia, a nawet życia. Pierwszą, spo-
łeczną linią obrony przed koronawirusem 
jest stosowanie znanych już wszystkim 
zaleceń służb sanitarnych. Jednak jak do-
wodzą naukowcy, niemniej istotna jest 
druga linia obrony – nasza własna, czyli 
odporność organizmu, na którą każdy  
z nas może mieć wpływ. Dbając o nią,  
o naszą odporność, możemy zminimalizo-
wać ryzyko zakażenia lub złagodzić jego 
ewentualny przebieg. Dbałość o własne 
zdrowie i własne środowisko to inwestycja 
na przyszłość, która ochronić może nie 
tylko teraz, przed skutkami zakażenia 
koronawirusem, ale też przed innymi, 
groźnymi chorobami. Gmina Mosina  
w ramach akcji #żyjzdrowo rozpoczęła 
kampanie informacyjno-edukacyjne, któ-
rych celem jest promocja zdrowego stylu 
życia oraz ochrona środowiska.

Zawalczmy o odporność
Prof. Jerzy Duszyński, polski biochemik, 

profesor nauk biologicznych, prezes Pol-
skiej Akademii Nauk, w obliczu rozprze-
strzeniania się w Polsce koronawirusa, 
przekazywał za pośrednictwem mediów 

 

społecznościowych cenne informacje doty-
czące m.in. profilaktyki chorób zakaźnych  
i roli, jaką odgrywa w niej nasza odpor-
ność. Autor podręcznikowych publikacji 
na temat układu odpornościowego czło-
wieka porównał ten układ obrazowo do 
wojska. „…Śledziona, grasica, szpik kostny, 
duże fragmenty jelit, to koszary, w których 
przebywają żołnierze – białe krwinki, które 
są gotowe do podjęcia walki z przeciwnikiem 
(mikrobami). Zazwyczaj w krwiobiegu krą-
ży około 10 proc. wszystkich białych krwi-
nek, reszta jest skoszarowana…”  -  napisał  
w jednej ze swoich wypowiedzi prof. 
Duszyński.  Jednak by układ odporno-
ściowy mógł sprawnie działać, musi mieć 
sprzyjające warunki, które zapewnić może 
między innymi  dobra, ogólna kondycja 
organizmu.

W udostępnionej przez niego publika-
cji immunologów -prof. Dominiki Nowis  
i prof. Jakuba Gołębia z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, dostępnej 
na stronie Polskiej Akademii Nauk czy-
tamy, że człowiek dysponuje układem 
odpornościowym, który może skutecz-
nie nas chronić przed wirusami. Dlate-
go ogromna większość zakażeń, także 
korona wirusem,  kończy się rozwojem 
skutecznej odpowiedzi immunologicznej  
i eliminacją patogenów z naszego orga-
nizmu.  Jak piszą naukowcy, zwiększone 
ryzyko ciężkich powikłań, w tym prowa-

dzących do śmierci, dotyczy przede 
wszystkim osób mających defi-

cyty odporności. „Deficyty te 
– stwierdzają - mogą mieć 

charakter wrodzony lub 
nabyty, czyli wtórny 

do innych chorób, 
przyjmowaniem 
leków o działa-
niu immunosu-
presyjnym, nie-
dożywionych, 
mających inne 
ciężkie choro-
by”.  Naukow-
cy podkreślają, 
że nie ma leków, 

które mogłyby 
wzmocnić od-

porność człowieka  
i uchronić go przed za-

każeniem. Nie chronią 
przed nim również masecz-

ki chirurgiczne, bo ich rola po-
lega na nieznacznym ograniczaniu 

rozprzestrzeniania wirusów przez osoby 

już zarażone. Więc co można zrobić?
„Istnieją proste i praktyczne sposo-

by – wskazują immunolodzy – aby nie 
osłabiać działania układu odporno-
ściowego”. Wymienione przez nich 
czynniki, które osłabiają funkcjo-
nowanie układu odpornościowego  
i których należy unikać to: nadmierne  
i długotrwałe spożywanie alkoholu, pale-
nie tytoniu, przyjmowanie narkotyków, 
przewlekły deficyt snu, nieprawidłowe od-
żywianie się (niedożywienie, awitaminoza, 
ale również patologiczna otyłość), brak 
wysiłku fizycznego.

Zdrowy styl życia
Te same czynniki ryzyka wymienił już 

w roku 1974 ówczesny Minister Zdrowia 
Kanady Marc Lalonde, który, jak podaje 
Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził 
także, że głównym czynnikiem wpływa-
jącym na zdrowie człowieka jest styl ży-
cia. Podstawą zdrowego stylu życia jest 
racjonalne i zdrowe odżywianie, które 
uwzględnia zapotrzebowanie organizmu 
na wszelkie pełnowartościowe składniki. 
Zdrowy styl życia to również utrzymanie 
systematycznej, wszechstronnej aktywno-
ści fizycznej. Co więcej, dla organizmu 
istotna jest higiena życia codziennego, uni-
kanie stresujących sytuacji, stosowna ilość 
snu, odpoczynku, umożliwiająca regene-
rację oraz uniezależnienie od wszelkiego 
rodzaju używek. Na styl życia, wpływają 
także czynniki zewnętrzne, wśród których 
ważnym jest nasze środowisko. 

Z całością opracowania autorstwa prof. 
dr hab. n. med. Dominiki Nowis z Zakładu 
Medycyny Genomowej WUM oraz prof. 
dr hab. n. med. Jakuba Gołębia z Zakła-
du Immunologii WUM można zapoznać 
się na stronie Polskiej Akademii Nauk-> 
informacje.pan.pl->Aktualności->Mate-
riały dla prasy-> Koronawirus: zalecenia 
immunologów 

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny

Źródła: PAN, GIS, FB prof. Jerzego Du-
szyńskiego
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W codziennym życiu bardzo często 
towarzyszy nam pośpiech i stres. Pod-
czas wykonywania szeregu obowiązków 
zapominamy o sobie, co w dłuższej per-
spektywie odbija się na naszym zdrowiu. 
Do najczęstszych błędów w codziennym 
funkcjonowaniu organizmu należy za-
liczyć: 

- nieregularne spożywanie posiłków,
- źle zbilansowaną dietę z wysokoprze-

tworzonymi produktami, 
- małą ilość i nieregularne godziny snu,
- nadmierne narażenie na stres, 
- siedzący tryb życia, 
- palenie tytoniu, 
- nadużywanie alkoholu. 

Wszystkie wymienione czynniki przy-
czyniają się do osłabienia odporności 
organizmu i wzmożonej podatności 
na choroby. W obecnej sytuacji pan-
demicznej temat ten jest szczególnie 
ważny, aby móc ustrzec się przed sze-
regiem groźnych chorób bądź lepiej sobie  
z nimi radzić. 

Podstawą do pozytywnych zmian  
w funkcjonowaniu organizmu jest ra-
cjonalny sposób żywienia. Spożywanie 
4 – 5 posiłków na dobę w odstępach 3 
– 4 godzinnych pozwala na zachowa-

nie stabilnego poziomu cukru we krwi 
oraz uregulowanie tempa metabolizmu. 
Należy pamiętać, aby dieta składała się  
w odpowiednich proporcjach z węglo-
wodanów, białka, tłuszczu oraz witamin 
i składników mineralnych. 

Węglowodany złożone stanowią głów-
ne i najbardziej wartościowe źródło 
energii. Przez dużą zawartość błonnika 
wolniej się wchłaniają, dzięki czemu po 
ich zjedzeniu na długo utrzymuje się 
uczucie sytości. Ponadto węglowodany 
zawierają witaminy z grupy B, prowita-
minę A, witaminę E oraz białko roślinne. 

Błonnik roślinny, między innymi 
zapobiega chorobom serca, poprawia 
trawienie, oczyszcza organizm z toksyn. 
Najlepszym źródłem węglowodanów zło-
żonych są gruboziarniste kasze, pełno-
ziarniste pieczywo, makarony, otręby 
i brązowy ryż. W naszej diecie nie po-
winno także zabraknąć białka, głównie 
pochodzenia roślinnego. Jeśli sięgamy po 
produkty mleczne, powinniśmy zwrócić 
uwagę na zawartość tłuszczu, dlatego 
wybierajmy chude kefiry, maślanki czy 
mleko. 

Produkty mięsne również są nam po-
trzebne, jednak w mniejszych ilościach, 
ponieważ oprócz białka zawierają na-

sycone kwasy tłuszczo-
we. Mięso wołowe oraz 
wieprzowe powinniśmy 
spożywać raz w tygodniu  
i często zastępować 
mięsem drobiowym lub 
rybami. Tłuszcze powin-
ny pokrywać ok. 25 - 35% 
dobowego zapotrzebowania na 
energię. W organizmie odgrywają 
istotne role, między innymi stanowią 
transport witamin A, D, E i K. Powin-
niśmy wybierać te produkty, które za-
wierają niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe (NNKT), czyli głównie oleje 
roślinne, orzechy oraz ryby morskie. Nie-
nasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają 
chorobom serca i dzięki zawartości wita-
miny E korzystnie wpływają na wygląd 
naszej skóry. Wiosną i latem prawdzi-
wym bogactwem witamin i składni-
ków mineralnych są warzywa i owoce. 
Zawierają duże ilości błonnika oraz są 
niezastąpionym źródłem betakarotenu, 
antyoksydantów oraz witamin (głównie 
z grupy A, C i E). 

Witaminę C możemy znaleźć głównie 
w papryce, szpinaku, natce pietrusz-
ki oraz w owocach np. czarnych po-
rzeczkach, truskawkach czy owocach 

RECEPTA NA WZMOCNIENIE ORGANIZMU

mosina.pl
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jagodowych. Spore ilości beta
-karotenu dostarczają nam:  
marchew, kabaczek, brzo-
skwinie oraz morele. Dużo 
witaminy E zawiera bruk-
selka, botwinka czy biała 
kapusta. Surowe warzywa, 

ze względu na małą kalorycz-
ność mogą być spożywane bez 

ograniczeń, dlatego powinniśmy 
włączyć je do każdego posiłku. Za-

chęcam, aby w okresie letnim nasza 
dieta obfitowała w warzywa i owoce  
w przeróżnej postaci. Mogą to być lekkie 
zupy, surówki czy orzeźwiające koktajle. 
Jest to o tyle ważne, że należy pamiętać 
też o odpowiednim nawodnieniu orga-
nizmu w ilości minimum 1,5 – 2 litrów 
dziennie. Woda stanowi główny skład-
nik organizmu, niezbędny do regulacji 
procesów metabolicznych i wydalania 
szkodliwych produktów przemiany 
materii. Wypijana woda nie powinna 
być dodatkowo słodzona – zamiast tego 
lepiej doprawić ją sokiem z cytryny  
i kilkoma listkami świeżej mięty. 

Kiedy towarzyszy nam długotrwały 
stres, dobrze jest zabezpieczyć system 
immunologiczny poprzez spożywanie 
większej ilości produktów bogatych 
w ß- karoten (prowitamina A), który 
znajduje się w marchwi, jagodach, ciem-
nozielonych warzywach oraz żółtych  
i pomarańczowych owocach. Regular-
ne spożywanie witaminy C oraz A, jak 
również kwasu foliowego i cynku jest 
istotne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia systemu immunologicznego, który 

pomaga bronić organizm w wypadku 
infekcji. Kwas foliowy można znaleźć 
w fasoli, szpinaku i w innych zielonych 
warzywach liściastych, podczas gdy do-
brym źródłem cynku są kraby, ostrygi, 
kiełki pszenicy, wątroba, pestki dyni  
i czerwone mięso. Aktywność fizyczna 
odgrywa bardzo ważna rolę w zapobie-
ganiu i leczeniu wielu chorób, głównie 
narastającego problemu otyłości. Niski 
poziom aktywności fizycznej uznawa-
ny jest za istotny czynnik zwiększający 
umieralność ogólną z powodu chorób 
układu krążenia i nowotworów. 

Okazuje się, że regularna aktywność fi-
zyczna korzystnie wpływa na organizm, 
funkcjonowanie umysłu i jednocześnie 
zmniejsza ryzyko zapadalności na choro-
by przewlekłe. Rekomendacje Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) dla osób  
w wieku 18 – 64 są takie, aby minimalna 
aktywność fizyczna wynosiła 300 minut 
w tygodniu. Główne korzyści wynika-
jące z uprawiania sportu i regularnej 
aktywności fizycznej to: 

· zmniejszenie ryzyka otyłości,
· Zmniejszenie ryzyka chorób serca,
· obniżenie profilu lipidowego, w tym 

cholesterolu,
· zmniejszone ryzyko zachorowania 

na raka,
 · zapobieganie rozwojowi nadciśnienia 

tętniczego,
 · wzmocnienie mięśni i kości,
· zdrowie umysłowe i lepsze samopo-

czucie.
 Podsumowując, racjonalny sposób 

odżywiania, połączony z regularną 

aktywnością fizyczną stanowią podsta-
wę do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Ponadto, dbając o zdrowie 
psychiczne i odpoczynek, dodatkowo 
wzmacniamy nasz układ odpornościo-
wy. Pamiętajmy o tym każdego dnia i 
traktujmy powyższe zalecenia  jako pro-
filaktykę zdrowotną, która może uchro-
nić nas przed wieloma chorobami. 

Małgorzata 
Mojzykiewicz

Dietetyk, 
Specjalista 

ds.Żywienia 

Małgorzata Mojzykiewicz uzyskała 
tytuł magistra dietetyki w 2007 r. na 
Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  
W 2019 r. ukończyła Studia Doktoranckie 
na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  
Z myślą o najmłodszych Pacjentach,  
w 2009 r. ukończyła również Studia Po-
dyplomowe z zakresu pedagogiki. Główny 
obszar zainteresowań naukowych to za-
pobieganie powstawania otyłości, żywie-
nie osób z cukrzycą oraz kobiet w okresie 
okołoporodowym. Wieloletni Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. 
Organizator warsztatów żywieniowych, 
współautorka prac naukowych, uczest-
niczka licznych sympozjów i konferencji 
o tematyce żywieniowej. Swoja praktykę 
prowadzi, między innymi w jednej z mo-
sińskich poradni.
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Nasz organizm to doskonała biomechaniczna konstrukcja, 
która przetrwała tysiące lat. Człowiek poradzi sobie, żyjąc  
w kole podbiegunowym, jak i w upałach Afryki. Możemy żyć  
na dużych wysokościach, odizolowani od reszty świata, ale też 
potrafimy się zaaklimatyzować w zatłoczonych miastach. Ta 
niebywała wytrzymałość naszego ciała i psychiki oparta jest 
na doskonałej konstrukcji, jaką jest nasze ciało.

Możemy przyjrzeć się budowie np. mięśni, stawów. Z łatwością 
zobaczymy, że w dobre funkcjonowanie naszego ciała wpisany 
jest ruch. Dlaczego? Bo stawy smarują się tylko w czasie ruchu. 
Oczywiście musimy dostarczyć w diecie kolagen, potrzebna 
jest witamina C, bor, magnez, żeby ze stawów nie wyciekały 
mazie stawowe, ale tylko ruch fizyczny, 
wysiłek nasmaruje nam stawy. 

Inny przykład? Proszę bardzo – serce  
i układ krwionośny. Sama budowa 
serca wskazuje na to, że nie jest ono 
„zaprojektowane”, aby samodzielnie 
zasilać cały organizm w krew. Do 
dobrego funkcjonowania potrzebne 
są rytmicznie kurczące się mięśnie 
szkieletowe, czyli ruch fizyczny. Takie 
wspomaganie pracy serca przez mięśnie 
nazywamy „sercem peryferyjnym”. 
Czy nam się to podoba, czy nie taką 
właśnie mamy konstrukcję.

Ruch wzmacnia naszą odporność (w czasie ćwiczeń wydzie-
lają się substancje stymulujące przeciwciała), pobudza układ 
immunologiczny do precyzyjnej pracy. To ważne, ponieważ nie 
zawsze działa on poprawnie, czasami myli się, popełnia błędy.

Jaki rodzaj ruchu jest najlepszy
Najlepszy jest prosty, naprzemienny, naturalny ruch, czyli 

spacer, rower. Poprawimy w ten sposób nie tylko krążenie 
obwodowe krwi i wentylację płuc. Działanie ruchu na nasz 
organizm jest dużo szersze, zmienia się gospodarka hormo-
nalna, poprawia się trawienie i wchłanianie. Dzięki ruchowi 
regulujemy poziom pH jelit, co bezpośrednio wpływa na naszą 
odporność, ponieważ ponad 70% naszej odporności to do-
bra flora bakteryjna. Lepiej działają nasze śluzówki, ponieważ  
w aktywnym ciele więcej jest pałeczek kwasu mlekowego,  
a sprawne śluzówki to bariera dla szkodliwych mikroorga-
nizmów.

Mówiąc o odporności nie da się ominąć bardzo ważnego 
elementu – naszego snu. W wielu badaniach naukowcy potwier-
dzili, że wyspany człowiek ma kilkukrotnie większą odporność 
na przeziębienia. Sen jest kolejnym, fascynującym mechani-
zmem regeneracyjnym naszego ciała. Podnosząc odporność, 
pamiętajmy o tym. W tym miejscu wiele osób zapyta co zrobić, 
żeby dobrze i zdrowo spać? Jakość snu doskonale poprawia 
umiarkowany (tętno około 120 uderzeń na minutę) ruch, czyli 
taki, w czasie którego nie mamy zadyszki i swobodnie możemy 
rozmawiać na przykład jak podczas marszu.

Aktywność fizyczna pobudza pracę naszej „fabryki odpor-
ności”, czyli szpik kostny, gdzie produkowane są ciała od-
pornościowe.

Jaka dieta będzie dobra na czas budowa-
nia odporności

Na pewno bogata w witaminę C, najlepiej 
naturalną, ponieważ zwykłe występuje ona  
w kompleksie C1, C2 w otoczce taniny, 
co znakomicie poprawia jej przyswajanie. 
Ogromną ilość witaminy C ma sok z dzikiej 
róży (rosa rugosa). W trakcie kiszenia kapu-
sty, ogórków, witamina C jest produkowana 
przez bakterie i ma doskonałą przyswajalność. 
Dodatkowo, jedząc kiszonki, zadbamy też o florę 
bakteryjną jelit, śluzówek. W aptece możemy kupić  
ziele Ruty, która jak sama nazwa wskazuje, ma dużo ruty-
ny i zaparzać należy ją raz dziennie do wypicia. Spowolnimy 
w ten sposób utlenianie witaminy C w naszym organizmie  

i dłużej będzie ona pracowała.
Odporność możemy podnosić, suple-

mentując witaminę D3. Nie trzeba daleko 
szukać, by znaleźć doskonałe naturalne 
substancje podnoszące odporność. Na 
przykład boczniaki stymulują produkcję 
interferonów niszczących wirusy, dużo 
selenu mają borowiki, a cynk znajdziemy 
w pestkach z dyni.

Wszystkie naturalne miody znacząco 
podnoszą naszą odporność dzięki za-
wartości methylglioksanu działającego 
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowo, 
przeciwgrzybicznie.

Gotowany lub surowy imbir ma dobre działanie wspomaga-
jące odporność naszego organizmu.

Czego unikać
Unikajmy sytuacji, w których przeforsowujemy się, ćwiczymy 

lub pracujemy za intensywnie, czyli tak, że następnego dnia 
rano czujemy jeszcze zmęczenie. Organizm zacznie się inten-
sywnie regenerować i odbudowywać siły. Niestety odbędzie 
się to kosztem naszej odporności. 

Sytuacje stresowe  eksploatują intensywnie nasze cenne zasoby 
energetyczne, kradną pierwiastki śladowe, trudno przyswajalne 
minerały, jod, zużywają neuroprzekaźniki. Dlatego unikajmy 
sytuacji stresowych, które trwają dłużej. 

Stres krótki z wyraźnie zaznaczonym końcem jest korzystny 
dla organizmu, mobilizuje nas, poprawia pracę układu nerwo-
wego. Groźny jest ten długotrwały, nad którym nie możemy 
zapanować. 

W dwóch słowach:
- Dobrze śpijmy ,

- Codziennie ćwiczymy umiarkowany wysiłek, 
- Dajmy o witaminy w naszych posiłkach, 

- Pielęgnujmy dobrą florę naszego organizmu,
- Pozwalajmy sobie na dobry nastój i pogodę ducha,
- Na ile to możliwe, pielęgnujmy nasze kontakty 

towarzyskie i rodzinne. 

Michał Stachurski, mgr AWF, trener Tai Chi

Autor jest instruktorem zajęć gimnastycz-
nych z elementami rehabilitacji oraz zajęć Tai 
Chi w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie

#ŻYJZDROWO
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ruch to zdrowie 
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zajęcia
sportowe w osir

Od 8 czerwca ruszyliśmy na nowych zasadach. 
Obecne czasy nie pozwalają na pełne rozwiniecie 

skrzydeł, jednak staramy się zapewnić mieszkań-
com naszej gminy najlepszy dostęp do infrastruk-

tury sportowej oraz zajęć. Otwarcie hal sportowych, 
siłowni, sauny oraz możliwość organizowania zajęć 

fitness sprawiło, że kliencie chętniej odwiedzają hale spor-
towe oraz boiska. W grafiku zajęć organizowanych w OSiR 
przy ul. Krasickiego 16, pojawiły się 44 zajęcia skierowane 
do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Ostatnia 
grupa – seniorzy – mogą korzystać również z zajęć online. 
W grafiku znajdziecie zajęcia poranne oraz popołudniowe  
o różnym stopniu intensywności, np. yoga, zdrowy kręgo-
słup, gimnastyka dla seniorów, mobility, cross, trening ob-
wodowy, zumba, pilates, talia osy, smukła sylwetka, jumpy, 
power pump, super forma i wiele innych. Sale wraz z siłownią 
zostały wyposażone w klimatyzacje. Każdy z pewnością 
znajdzie coś dla siebie. Obecnie zajęcia prowadzone są na 
salach fitness oraz na głównej hali. Do dyspozycji klien-
tów udostępniono również saunę, szatnie oraz prysznice. 
Regularnie odbywają się treningi personalne. Karnety dla 
seniorów zaczynają się od 40 zł, karnety dla dorosłych od 65 
zł. Informujemy również, że akceptujemy karty multisport: 
activ, plus, classic, kids oraz senior. Wszystkie pomieszcze-
nia i urządzenia  są na bieżąco poddawane dezynfekcji.  
Szczegółowe zasady korzystania z hal oraz aktualną ofertę 
zajęć znajdziecie Państwo na stronie: www.osirmosina.pl

Godziny funkcjonowania od 8 czerwca 2020 r.

Hala OSiR ul. Krasickiego 16
od poniedziałku do piątku 8:00 - 22:00. Przerwa techniczna    

na dezynfekcję całego ośrodka 14:00 - 15:00
sobota 8:00 - 15:00
Kontakt: recepcja@osirmosina.pl, osir@mosina.pl,  61 

101 95 66

Hala OSiR ul. Szkolna 1
od poniedziałku do piątku 8:00 - 22:00. Przerwa techniczna 

na dezynfekcję całego ośrodka 15:00 - 16:00
Kontakt: osir@mosina.pl, 61 8132 903

Informujemy również, że informacje dotyczące zajęć  
w ramach akcji lato będą na bieżąco ukazywać się na stronie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie: www.osirmosina.pl

Od 4 maja można korzystać z kompleksu ORLIK przy 
ul. Krasickiego 16, Stadionu oraz boisk do piłki plażowej 
siatkowej przy ul. Konopnickiej 31. 

Od 1 lipca planowane jest uruchomienie kąpieliska Gli-
nianki zgodnie z wymogami GIS. Kąpielisko czynne będzie 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00-18:00. Nowy 
regulamin znajduje się na stronie www.osirmosina.pl 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

#ŻYJZDROWO

#ŻYJZDROWO
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Kampania „Żyj zdrowo”
Gmina Mosina w ramach akcji #żyjzdrowo przystępuje do reali-

zacji kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest 
m.in. promocja zdrowego trybu życia oraz ochrona środowiska.

Kampanie będą dotyczyły promocji retencjonowania wody 
opadowej, wzmocnienia dotychczasowych działań związanych 
z ochroną powietrza oraz popularyzacji zakładania łąk kwiet-
nych oraz ogrodów deszczowych.  Odbiorcami tych działań, 
będą mieszkańcy Gminy Mosina, w tym uczestnicy programu 
Mosińska Karta Mieszkańca, którego inauguracja planowana 
jest na początek września. 

W ramach zaplanowanych na kilka miesięcy konkursów o te-
matyce prozdrowotnej i proekologicznej, uczestnicy będą mogli 
otrzymać m.in. zbiorniki na deszczówkę, nasiona do zakładania 
łąk kwietnych, budki dla ptaków czy sadzonki drzew.

Na akcję składa się kilka niezwykle ważnych elementów. Pierw-
szy dotyczy promocji retencjonowania wody „H2O – złap to”. 
Przynosi on nie tylko korzyści ekologiczne, ale również pozwala 
wypracować całkiem spore oszczędności z punktu widzenia 
ekonomicznego.  Drugi to popularyzacja wśród mieszkańców 
sadzenia drzew. Zarówno liściastych, które stanowią dosko-
nałe wsparcie zatrzymywania w ekosystemie wody, jak rów-
nież iglastych, których olejki eteryczne mają wiele właściwości 
wpływających pozytywnie na nasze zdrowie. Trzeci element, to 
akcje edukacyjne dotyczące zakładania łąk kwietnych i ogrodów 
deszczowych. Całość działań proekologicznych będzie dopełniała 
kontynuacja i wzmacnianie akcji Mosina bez SMOGU. Zarówno 
nowe drzewa jak i łąki kwietne – tzw. smogówki – pozytywnie 
wpływają na poprawę jakości powietrza.

To tylko zarys poszczególnych działań.  O ich rozpoczęciu 
będziemy informowali na bieżąco. Już 
teraz zapraszamy do przeglądania naszej 
strony i FB.  Rozpoczynamy konkursem 
”H2O - złap to”.  

 
Karolina Adamczyk-Pięta
Kierownik Referatu Promocji i Sportu

Konkurs na zbieranie 
deszczówki 
-  „H2O- złap to!” 

Zgodnie z zapowiedzią, Gmina Mosina w ramach akcji #żyj-
zdrowo przystępuje do realizacji kampanii informacyjno-edu-
kacyjnych, których celem jest m.in. promocja zdrowego trybu 
życia oraz ochrona środowiska.

Na akcję składa się kilka niezwykle ważnych elementów,  
w tym promocja retencjonowania wody opadowej. Przynosi ona 
nie tylko korzyści ekologiczne, ale również pozwala wypracować 
całkiem spore oszczędności z punktu widzenia ekonomicznego.  

Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy naszej gminy od dawna 
i na różne sposoby retencjonują wodę opadową, którą później 
wykorzystują np. do podlewania ogrodów, co nas bardzo cie-
szy. Także z budynków użyteczności publicznej będzie zbierana 
i wykorzystywana do podlewania woda opadowa. Docelowo 
zbiorniki na deszczówkę trafią także do sołectw i osiedli Gmi-
ny Mosina, aby jak najskuteczniej wspólnie walczyć z suszą  

i korzystać z zasobów wody, którą mamy za 
darmo z nieba.  

Każdy z nas może mieć realny wpływ 
na stan środowiska, w którym żyje, dla-
tego chcemy promować te dobre praktyki  
i w związku z tym ogłaszamy konkurs pt. 
„H2O- złap to!”. Jest to pierwszy z cyklu 
konkursów w ramach akcji #żyjzdrowo. Ko-
lejne niebawem.

O konkursie:
Konkurs „H2O- złap to!”.  jest skierowany do 

mieszkańców Gminy Mosina. Polega na wykona-
niu ciekawego/kreatywnego/ nieszablonowego zdjęcia 
prezentującego: instalację/metodę/system  na zbieranie wody 
deszczowej lub ogród deszczowy 

/w gruncie lub pojemniku/. Interpretacja zadania należy do 
Uczestnika.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 
1) Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu opublikowanym na 

stronie mosina.pl oraz na portalu społecznościowym: https://
pl-pl.facebook.com/gminamosina/ 

2) Wykonaj ciekawe/kreatywne/ nieszablonowe zdjęcie prezen-
tujące: instalację/metodę/system  na zbieranie wody deszczowej 
lub ogród deszczowy 

/w gruncie lub pojemniku/. Interpretacja zadania należy do 
Uczestnika. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą obejmować 
realizacje  wykonane na terenie Gminy Mosina.

3) Wyślij zdjęcie na adres mailowy: konkurs@mosina.pl z do-
piskiem „H2O - złap to” oraz oświadczenie: Akceptuję Regula-
min konkursu„H2O- złap to”. W wiadomości napisz swoje imię  
i nazwisko, numer telefonu. Do zdjęcia dodaj nazwę miejscowo-
ści, w której znajduje się zgłoszona realizacja oraz dwa zdania  
opisu, co przedstawia zdjęcie.

4) Zdjęcia bez akceptacji Regulaminu oraz podania imienia 
i nazwiska, numeru telefonu, miejscowości, w której znajduje 
się realizacja zgłoszona do Konkursu oraz krótkiego opisu /dwa 
zdania/ nie będą brały udziału w Konkursie.

5) Uczestnik może zgłosić tylko  jedno zdjęcie konkursowe. Zgła-
szana realizacja może brać udział w Konkursie tylko jeden raz.

6) Termin nadsyłania zgłoszeń od  10 czerwca do 28 czerwca 
2020 r.

7) Głosowanie na zgłoszone prace odbędzie się za  pośrednic-
twem galerii zdjęć opublikowanej na portalu społecznościo-
wym https://pl-pl.facebook.com/gminamosina/ w terminie od 
30 czerwca do 6 lipca 2020r. do godziny 12.00.

8) Galeria zdjęć będzie posiadała tylko imię autora, nazwę 
miejscowości, w której znajduje się realizacja zgłoszona do kon-
kursu oraz krótki opis, aby zapewnić wszystkim uczestnikom 
równe szanse w głosowaniu.

9) Trzydziestu uczestników, których zdjęcie otrzyma największą 
liczbę polubień od innych użytkowników portalu społeczno-
ściowego, w nagrodę otrzyma zbiornik na deszczówkę. 

10) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 lipca br. Wyniki 
zostaną opublikowane na stronie mosina.pl oraz na portalu 
społecznościowym https://pl-pl.facebook.com/gminamosina/.

11) Odbiór nagród odbędzie się w wyznaczony przez Orga-
nizatora Konkursu  dzień. Zwycięzcy poinformowani zostaną 
o odbiorze nagród za pośrednictwem poczty e-mail w ciągu 7 
dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

12) Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się 
w Regulaminie Konkursu oraz na stronach internetowych,  
w tym mosina.pl. 

#ŻYJZDROWO

mosina.pl
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Koszenie trawników 
w czasie suszy

Jak łatwo można oszczędzić wodę i ochronić fl o-
rę i faunę? Warto ograniczyć koszenie trawników 
w czasie suszy. Dlaczego? Odpowiadamy na najczę-

ściej zadawane pytania:
1. Nadmierne osuszanie gleby – duże zużycie wody.

Niskie i częste koszenie skutkuje koniecznością częstego 
podlewania w celu utrzymania efektu zielonego trawnika, 

co powoduje duże straty wody. Krótka trawa zatrzymuje mniej 
wilgoci i ułatwia parowanie wody z ziemi. Trawniki niekoszo-

ne zatrzymują wodę w glebie, przez co nie trzeba ich intensywnie 
podlewać. Dodatkowo wysoka trawa ma zdolność do obniżania 
temperatury oraz do produkcji tlenu. Trawniki działają jak fi ltry 
zatrzymując szkodliwe pyły powietrza (kurz i inne zanieczyszczenia) 
są elementami tzw. małej retencji. W celu zapobiegnięcia przesuszaniu 
gleby wystarczy unieś ostrze kosiarki na ponad 10 cm, rozpocząć 
koszenia dopiero przed końcem czerwca oraz nie kosić częściej niż 
raz w miesiącu.

2. Zanieczyszczenie środowiska.
Kosiarki spalinowe w ciągu godziny pracy emitują tyle spalin, co 

11 samochodów. Rzadsze koszenie to mniej dwutlenku węgla emi-
towanego do atmosfery. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń 
można używać kosiarek elektrycznych lub kosić kosą tradycyjną.

3. Zabijanie owadów i niszczenia kwiatów.
Częste koszenie powstrzymuje rośliny przed kwitnięciem jak rów-

nież zmniejsza populacje owadów, a niekiedy także innych zwierząt, 
które szukały schronienia w źdźbłach trawy. Kosząc przed rozwojem 
kwiatów przyczyniamy się do zmniejszenia populacji motyli, trzmieli 
i innych owadów zapylających.

Jeżeli koszenie jest konieczne należy robić to z zachowaniem zdro-
wego rozsądku, minimalizując straty lub ograniczając je do tych 
miejsc, w których jest to konieczne (np. ze względów bezpieczeństwa).

Dobrym rozwiązaniem, w dobie panującej aktualnie suszy jest 
zamiana trawnika na łąki kwietne! Kwietne łąki doskonale wiążą 
wilgoć w glebie oraz fi ltrują wodę opadową. Nie wymagają intensyw-
nego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym 
można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, 
przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa 
bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwie-
rząt – przede wszystkim dla pszczół, o które należy szczególnie dbać. 
Rośliny te zwiększają również walory estetyczne oraz krajobrazowe 
dzięki bogactwu kolorów, a przy okazji redukują zanieczyszczenia 
powietrza. 

#ŻYJZDROWO

#ŻYJZDROWO

Jak zrobić ogród deszczowy 
w pojemniku

W związku z ogłoszonym w ramach akcji #żyjzdrowo konkursem 
na zbieranie deszczówki „H2O-złap to” , przedstawiamy krótką in-
strukcję jak zrobić ogród deszczowy w pojemniku. Zachęcamy do 
pracy i przesyłania jej efektów na adres konkurs@mosina.pl.

Czym jest ogród deszczowy?
Jest to proste rozwiązanie na zagospodarowanie wody opadowej 

polegające na wykorzystaniu głównie gatunków roślin, które nie 
tylko są niewątpliwą ozdobą ogrodu, ale także oczyszczają wodę. 
Można go wykonać zarówno w gruncie, jak i w pojemniku. My 
prezentujemy to drugie rozwiązanie.
1. Do wykonania ogrodu deszczowego w pojemniku potrzebujesz:

1) Źródło wody np. rynna,
2) Pojemnik w dowolnym kształcie. Wielkość pojemnika powinna 

być dostosowana do ilości doprowadzanej do niego wody (np. woda 
z 50 m² dachu wystarcza do nawodnienia 1 m² ogrodu deszczowego),

3) Rura PVC,
4) Rura drenażowa,,
5) Kopuła, trójnik i przykrywka z kratką do rury PVC,
6) Taśma PVC,
7) Folia PVC do wyłożenia pojemnika, który nie jest wodoszczelny,
8) Keramzyt lub inny materiał drenujący np. kruszywo dolomitowe,
9) Piasek czysty płukany,
10) Mieszkankę piasku z ziemią ogrodniczą w proporcjach 4:1 (4 

porcje piasku na 1 porcję ziemi ogrodniczej),
11) Żwir ozdobny,
12) Kilka płaskich kamieni,
13) Rośliny hydrofi lowe.

2. Wykonanie ogrodu deszczowego w pojemniku:
1) Jeżeli pojemnik nie jest wodoszczelny wyścielamy go folią PVC,
2) Wsypujemy na dno pojemnika ok 5 cm warstwy drenującej 

w postaci keramzytu lub innego materiału drenującego np. kruszywo 
dolomitowe,

3) Na ułożonej warstwie układamy poziomą rurę drenującą. Je-

den jej koniec pozostaje zamknięty a drugi wychodzi na zewnątrz 
pojemnika. W tym celu musimy wywiercić w pojemniku dziurę 
o średnicy rury drenującej,

4) Przygotowujemy pionową rurę PVC (przelewową) i łączymy ja pod 
kątem prostym z poziomą rurą drenującą. Rura przelewowa powinna 
wystawać ponad poziom wierzchniej warstwy ziemi w pojemniku. 
Koniec rury przelewowej zamykamy przykrywką z kratką, żeby nie 
wpadły do niej np. liście lub inne zanieczyszczenia,

5) Wsypujemy do pojemnika keramzytu lub innego materiału dre-
nującego np. kruszywo dolomitowe tak, aby zasypać rurę drenującą.

6) Następnie dosypujemy ok 10 cm czystego, płukanego piasku 
(grubość warstwy należy dostosować do wielkości pojemnika). 

7) Na piasek wsypujemy mieszkankę piasku z ziemią ogrodniczą 
(grubość warstwy należy dostosować do wielkości pojemnika),

8) Sadzimy rośliny,
9) Po posadzeniu roślin wierzchnia warstwę należy wyłożyć kilkoma 

większymi, płaskimi kamieniami w miejscu w którym woda spły-
wa do ogrodu, tak by mogła rozlewać się po pojemniku. Pozostała 
powierzchnię należy wyłożyć drobnym żwirem ozdobnym, tak by 
nie przysypać roślin.
3.Przykładowe gatunki roślin hydrofi lowych do posadzenia w ogro-
dzie deszczowym: turzyce, trzęślica modra, śmiałek darniowy mozga 
trzcinowata, kozłek lekarski, żywokost lekarski,  mięta wodna. trzcina 
pospolita,  miecznica wąskolistna, krwawnica pospolita, kosaćce żółte 
lub syberyjskie, rdest wężownik, manna mielec, niezapominajka 
błotna, tojeść rozesłana i tojeść kropkowana.

4. Pielęgnacja ogrodu deszczowego:
1) Podlewanie roślin w długotrwałych okresach suszy, 
2) Roślin nie nawozimy. Zadaniem ogrodu deszczowego jest oczysz-

czanie wody a nawożąc będziemy ją dodatkowo wzbogacać w skład-
niki odżywcze,

3) Systematyczne usuwanie obumarłych roślin,
4) Usuwanie suchych liście i innych części roślin 

po zakończeniu ich wegetacji, 
5) Sprawdzanie stanu technicznego pojemnika, 

dopływu i odpływu wody. 
Michał Dudziak

Inspektor ds. Architektury Zieleni Miejskiej
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Z uwagi na szczególną sytuację, w jakiej znaleźli się przed-
siębiorcy w związku epidemią koronawirusa i jej negatywne 
skutki ekonomiczne,  Burmistrz Gminy Mosina przedstawił 
Radzie Miejskiej propozycję możliwości udzielenia im wspar-
cia. Na sesji 28 maja Rada Miejska podjęła w tej sprawie trzy 
uchwały, których kształt i zakres pomocy skierowanej do 
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy 
został wypracowany w toku współpracy Burmistrza z Radą.   
Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Pakiet pomocowy dotyczy grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych powo-
du COVID-19.  Nie obejmuje ono przedsiębiorców, którzy  
w dniu 31grudnia 2019r.spełniali kryteria uznania za przed-
siębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji UE z 17 czerwca 2014 r.

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości niektórych grup 
przedsiębiorców.

Zwolnienie to dotyczy: 
• podatku należnego za okres: kwiecień, maj, czerwiec 

2020 r., których terminy płatności upływają odpowiednio 
w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r. 

• podatku od nieruchomości: od gruntów, budynków i bu-
dowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej polegającej na: przygotowywaniu i podawaniu 
posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub go-
ściom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego 
menu, z wiązanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem 
imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, 
spotkania, działalności twórczej związanej z wszelkimi zbio-
rowymi formami kultury i rozrywki, działalności związanej 
 z konsumpcją i podawaniem napojów, działalności związa-
nej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, 
działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, 
związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, z prowadzeniem 
usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewod-
ników turystycznych. 

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania tego zwolnienia 
znajdują się w treści uchwały nr XXVIII/211/20 Rady Miejskiej 
w Mosinie, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej 
->Prawo-> Uchwały Rady -> Kadencja 2018-2023 -> XXVIII 
sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

2. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieru-
chomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku 
od nieruchomości na terenie gminy Mosina.

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin płatności 
raty podatku od nieruchomości płatnej w czerwcu 2020 r. 
dla przedsiębiorców. 

• Przedłużenie tego terminu dotyczy przedsiębiorców bę-
dących podatnikami podatku od nieruchomości, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku 
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 
z zastrzeżeniem, że nie posiadają oni zaległości w podatku 
od nieruchomości do końca lutego 2020 r. 

Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z tej formy 
pomocy znajdują się w treści uchwały nr XXVIII/212/20 
Rady Miejskiej w Mosinie, zamieszczonej w Biuletynie In-
formacji Publicznej ->Prawo-> Uchwały Rady -> Kadencja 
2018-2023 -> XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 
28 maja 2020 r.

3. Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej 
jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup 
przedsiębiorców. 

Odstąpienie dotyczy dochodzenia należności z tytułu czyn-
szu najmu lub dzierżawy maksymalnie w wysokości 80% 
czynszu wynikającego z zawartej umowy. Może być udzielone 
za okres 3 miesięcy przypadający od dnia 1 kwietnia 2020 
r. i nieprzekraczający dnia 30 czerwca 2020 r., w przypadku 
spadu obrotów o:

• co najmniej 30% - odstąpienie w wysokości 30% kwoty 
należności 

• co najmniej 50% - odstąpienie w wysokości 50% kwoty 
należności

• co najmniej 80% - odstąpienie w wysokości 80 % kwoty 
należności. 

.  Ta forma pomocy nie dotyczy czynszów z tytułu dzierżawy 
gruntów rolnych, a odstąpienie nie zwalnia z opłat za media.

Szczegóły dotyczące warunków skorzystania z tej formy 
pomocy znajdują się w treści uchwały nr XXVIII/213/20 Rady 
Miejskiej w Mosinie, zamieszczonej w Biuletynie Informacji 
Publicznej ->Prawo-> Uchwały Rady -> Kadencja 2018-2023 
-> XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 
2020 r.        JN

Pomoc dla przedsiębiorców w sytuacji epidemii

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, 
mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, od mie-
siąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, 
informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa 
wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

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

Ze wsparcia mogą skorzystać seniorzy: tel. 782 271 227, 
e-mail: fundacjaorchidea@poczta.fm, osoby doświadczają-

ce przemocy: 61 221 11 12, e-mail: pomoc@pcps.pl, osoby  
w kryzysie psychicznym, ich rodziny i opiekunowie: e-mail 
info@zielonecentrum.org.pl, tel. od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 – 14.00 tel. 61/8551-780 lub 61/8306-888; po-
niedziałki, środy i piątki w godz. 14.00 – 20.00 tel. 723-223-
343; wtorki w godz. 14.00 - 20.00 tel. 691-750-794, czwartki 
w godz. 14.00 - 20.00 tel. 516-140-928, soboty w godz. 8.00 
- 20.00 tel. 691-750-794, niedziele w godz. 8.00 – 20.00 tel. 
516-140-928. Więcej szczegółów na stronie rops.poznan.pl
->Koronawirus-informacje.  Źródło: Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia
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Nr 
obwodu 

głosowa-
nia

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 CZAPURY
Szkoła Podstawowa, 

ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury
 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2
BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, 

KUBALIN, 
WIÓREK

Szkoła Podstawowa, 
ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 DASZEWICE Świetlica Wiejska, 
ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice

4
ROGALINEK, 
SASINOWO

Szkoła Podstawowa, 
ul. Poznańska 19,  62-022 Rogalinek 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

5 ROGALIN
Szkoła Podstawowa, 

ul. Poznańska 8,  62-022 Rogalin
 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6
MIECZEWO, 
RADZEWICE, 
ŚWIĄTNIKI

Świetlica Wiejska, 
ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki

7
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, 

DRUŻYNA, 
NOWINKI

Centrum Kształcenia,  ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 
62-053 Nowinki

8 KONSTANTYNOWO, PECNA
Szkoła Podstawowa, 

ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

9
DYMACZEWO NOWE, DYMACZEWO STARE, 

JEZIORY, KROSINKO, LUDWIKOWO
Szkoła Podstawowa, 

ul. Wiejska 43,  62-050 Krosinko
 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

KROSNO, ulice : Główna, Graniczna, Jasna, Je-
sienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, Nadleśna, 
Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, 
Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, 
Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesien-

nej), Wiosenna, Zielona, Żwirowa 

Zespół Szkół, 
ul. Główna 43,  62-050 Krosno

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, 
Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Miodowe, 

Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej 
do ul. Piaskowej)

Świetlica Wiejska, 
ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Numery i granice obwodów głosowania oraz wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
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12 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Akacjowa, Bukowa, 
Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jarzynowa, 
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kana-
łowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa (od ul. 
Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska (od 
ul. Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, 
Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od ul. Leszczyń-
skiej do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa

Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 
62-050 Mosina

13 MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra 
Gierymskiego, Artura Grottgera, Bolesława Chrobrego, 
Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Głogowa, 
Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III 
Sobieskiego, Jana Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana 
Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny Kobro, 
Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, 
Kazimierza Wielkiego, Krasickiego, Królowej Jadwigi, 
Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej do 
granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiań-
skiego, Stefana Batorego, Strzelecka (od ul. Głogowej 
do gr. miasta), W.Jagiełły, W.Łokietka, Władysława 
Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej

Zespół Szkół, 
ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina

  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 MOSINA - Osiedle nr 5, ulice: Czwartaków, Jasna, 
Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Pta-
sia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, 
Wybickiego, Stanisława Lema, Śremska (od torów 
kolejowych do granicy miasta)

Mosiński Ośrodek Kultury, 
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 MOSINA - Osiedle nr 6, ulice: Budzyńska, Aleksandra 
Fredry, Kilińskiego (od ul. Mickiewicza do ul. Szosa Po-
znańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego 
do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do 
ul. Budzyńskiej), Krótka, Mickiewicza, Na Wzgórzu, 
Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopol-
skich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, 
Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, Harcerska, Fiedlera, 
Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska 
(od ul. Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza 
Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;

MOSINA - Osiedle nr 7, ulice: Alfreda Szklarskiego, Ali-
ny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, 
Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, 
Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza 
Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej 
do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, 
Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewi-
czowej, Władysława Komara

Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 
62-050 Mosina

16 MOSINA - Osiedle nr 1, ulice: Dworcowa, Far-
biarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego 
do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowi-
nieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, 
Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu 20 Paź-
dziernika), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 
Października, Poznańska, rondo Budzyń, Rzeczna, 
Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do 
torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska 
(od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, 
Wawrzyniaka, Wąska

Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy,  ul. Kościelna 2, 
62-050 Mosina
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17 MOSINA - Osiedle nr 2, ulice: Cedrowa, Chodkie-
wicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Ga-
jowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, 
Piotra Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, 
Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osie-
dlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, 
Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa 
Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), 
Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego 
Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 
62-050 Mosina

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Agrestowa, Czar-
nieckiego, Morelowa, Obrzańska, Sowiniecka (pół-
nocna strona od torów do ul. Topolowej), Sowiń-
skiego (od ul. Topolowej do torów kolejowych), 
Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa.

Zespół Szkół 
im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 
62-050 Mosina

19 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, 
Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Po-
ziomkowa, Skrajna, Sowińskiego (od ul. Topolowej 
do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 
62-050 Mosina

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

20 MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Bruno Schulza, 
Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gał-
czyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, 
Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Leopol-
da Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dą-
browskiej, Sowiniecka (północna strona: od ul. 
Topolowej do granic miasta; południowa strona: 
od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, Wiosny Ludów, Witolda Gom-
browicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 
62-050 Mosina 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

21 SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, BARANO-
WO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, ŻABINKO

Klub Rolnika, Sowinki 1C, 
62-050 Sowinki

22 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako-
chirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów-Szpital 
w Ludwikowie (obwód zamknięty, dostępny tylko 
dla pacjentów Szpitala)

Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo ul. Leśna 1, 
62-050 Mosina

Informujemy, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 28 czerwca 2020r. można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie (w zakładce Wybory->Wybory Prezydenckie 
2020-28.VI.2020) oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej ->wybory.gov.pl

Bezpłatne badania laryngologiczne
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu za-

prasza wszystkie osoby w wieku 40-65 lat, które zaobser-
wowały u siebie niepokojące objawy lub znajdują się grupie 
podwyższonego ryzyka na bezpłatną diagnostykę w kierunku 

wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
Rejestracji dokonywać można pod nr telefonu 503 414 178. 
Badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym im. H. Świę-

cickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.

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

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

27 kwietnia – 22 maja 

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska w Mosinie  
w głównej mierze współpracowała 

z Komisariatem Policji w Mosinie, zgodnie z obowiązują-
cym poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca br. 
Przeprowadzono 34 wspólne patrole z Policją – kontrolowano 
przestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku ze stanem epidemii. Aktualnie służby z Policją 
pełnione są także w soboty i niedziele, na I i II zmianie.

Prowadzono także samodzielne patrole, podczas których, 
m.in. kontrolowano targowisko 

w Mosinie: zwracano uwagę na konieczność zachowywania 
bezpiecznej odległości między kupującymi oraz  przestrzegania 
obowiązku zakrywania ust i nosa. Patrol był codziennie obec-
ny na płycie targowiska i wspomagał pracowników ZUK-u. 
Współpracowano także z gminnymi jednostkami OSP oraz 
OPS-em w Mosinie. W ramach zarządzania kryzysowego, 
trzykrotnie koordynowano transport płynów dezynfekcyj-
nych dla przedszkoli i szkół z JRG-4 w Poznaniu do Mosiny 
(przewóz wykonała OSP Nowinki). We współpracy z OPS  
w Mosinie, funkcjonariusze SM rozwozili także paczki żyw-
nościowe na terenie całej gminy. 

Podczas patrolowania terenu miasta i sołectw zrealizowa-
no 98 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców, doty-
czących: nieprzestrzegania obostrzeń zw. z COVID-19 (14), 
psów i dzikich zwierząt przebywających w przestrzeni pu-
blicznej (22), konieczności usunięcia padłych zwierząt (12), 
zaśmieconych terenów (12), nieprawidłowego parkowania 
(8), zajęcia i zanieczyszczania pasa drogowego (8), osób nie-
trzeźwych (6), zadymienia będącego skutkiem niewłaściwego 
spalania paliw stałych (9), niewybuchów i niewypałów (2), 
bójki między klientami stacji benzynowej (1), wykonywania 
niebezpiecznych prac na dachu (1), pożaru (1), zamknięcia 
wody w mieszkaniu w związku z niepłaceniem rachunków 
(1),  konieczności zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego 
dla życia i zdrowia mieszkańców (1).

Od połowy maja br. wznowiono prace porządkowe wyko-
nywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności  
a nadzorowane przez Straż Miejską we współpracy z I Ze-
społem Kuratorskim Służby Sądowej SR w Śremie. Wykona-
no porządkowanie terenów nad Kanałem Mosińskim, przy 
„Biedronce” w Mosinie, przy ul. Harcerskiej oraz w rejonie 
targowiska i Zielonego Rynku. W tym zakresie działania 
będą kontynuowane.

W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 26 osób,  
z czego 21 pouczono a 5 ukarano mandatami na łączną kwotę 
350 zł. Osoby pouczone: 9 – za nieprzestrzegania zakazów zw. 
z Covid-19, 3 – za niedopilnowanie psów, 2 – za poruszanie 
się pojazdami bez wymaganego oświetlenia, 2 – za usiłowanie 
spożywania alkoholu w miejscu publicznym, 1 – za wyrzu-
canie przedmiotów z wysokości, 1 – za zaśmiecenie miejsca 
dostępnego dla publiczności, 3 – inne. Osoby ukarane: 1 – za 
niedopilnowanie psa, 1 – za zanieczyszczenie drogi gminnej, 
1 – za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 1 – za 
spalanie odpadów roślinnych na terenie działki, 1 – za brak 
szczepień psa.

Na izbę wytrzeźwień do Poznania przewieziono 3 osoby 
nietrzeźwe, 1 osobę odwieziono do miejsca zamieszkania a 2 

osoby zabrało pogotowie ratunkowe związku z ranami ciętymi 
głowy po upadku. Odłowiono 2 psy, z których po jednego 
zgłosił się właściciela a drugiego odwieziono do Schroniska 
dla zwierząt w Skałowie.

Wybrane interwencje: 26 kwietnia – podjęto interwencję  
w związku z grupowaniem się młodzieży przy ul. Nizinnej  
w Mosinie • 30 kwietnia – w czasie wspólnego patrolu  
z Policją podjęto interwencję wobec osoby nietrzeźwej awan-
turującej się w domu, sprawca został przewieziony na izbę 
wytrzeźwień i zatrzymany do dyspozycji Policji; w rejonie ul. 
Parkowej w Mosinie ujawniono „dzikie wysypisko”, sprawę 
przekazano do UM w Mosinie • 5 maja – pouczono kierownika 
sklepu w Czapurach w związku z rozwiewanymi po okolicy 
rękawiczkami foliowymi, nakazano posprzątanie terenu •   
6 maja – ujawniono przepełnione kosze na Promenadzie oraz 
zaśmiecony teren zielony przy targowisku i Zielonym Rynku, 
sprawę zgłoszono do UM w Mosinie •  7 maja – na ul. Torowej 
w Mosinie stwierdzono wyciek oleju z samochodu, wobec 
właściciela pojazdu zastosowano środki prawne; na dworcu 
PKP w Pecnej do osoby nietrzeźwej z rozbitą głową wezwano 
pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala • 
11 maja – na terenie WPN wspólnie z Policją zabezpieczano 
niewypał • 16 maja – wraz z Policją wstrzymano ruch na 
rondzie Budzyń na czas interwencji podejmowanej przez 
pogotowie ds. dzikich zwierząt wobec grasujących dzików, 
zwierzęta zostały przepłoszone w stronę kanału; na ul. Strze-
leckiej w Mosinie ujawniono spalanie odpadów zielonych na 
ziemi, wobec sprawcy wykroczenia zastosowano postępowa-
nie mandatowe •  17 maja – przekazano informację Policji 
o podejrzanym pojeździe w okolicy ul. Targowej, którego 
kierowca miał dopuścić się kradzieży kruszywa •  20 maja 
– podczas patrolowania Mosiny zauważono gęsty dym przy 
sklepie Netto, na miejsce wezwano PSP – JRG-9 do palących 
się odpadów i podjęto dalsze czynności zw. z usunięciem 
„dzikiego wysypiska” •  21 maja – otrzymano zgłoszenie o 
zwisającym konarze drzewa nad DW 431 w Rogalinie, na 
miejsce wezwano Straż Pożarną, konar został usunięty. 

Oprac. JN na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej  
w Mosinie

Telefon do patrolu 501 467 312
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Gramy u siebie
Sportowcy lubią grać na swoim boisku, bo wtedy są niesieni dopin-

giem własnych fanów. W najbliższej okolicy, czyli właśnie „u siebie” 
będziemy też najchętniej wypoczywać w kolejnych miesiącach, 
wpisując się w rosnący trend zwany mikroturystyką. A w obliczu 
nadal istniejących zagrożeń nie ma chyba lepszego sposobu na ak-
tywny wypoczynek w sąsiedztwie Poznania niż gry turystyczne.

 W przeciwieństwie do bardzo popularnych gier miejskich  
w gry turystyczne najczęściej możemy się bawić wtedy, kiedy sami 
mamy na to czas i ochotę. Wystarczy długopis, karta gry – pobrana  
z Internetu i samodzielnie wydrukowana i… można już ruszać  
w drogę. Emocje – gwarantowane! W pobliżu Poznania dostępnych 
jest sporo takich gier, należących do kilku podstawowych rodzajów.

 Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie skarbów. Korzystając z wier-

szowanych wskazówek trzeba znaleźć właściwą trasę i – rozwiązując 
zagadki – dotrzeć do miejsca ukrycia skrzyneczki ze specjalną pie-
częcią. Przy okazji poznając losy klasztoru w Owińskach, niezwykłą 
historię założenia Golęczewa albo tajemnice pałacu Jankowice. Na 
podobny spacer, który zazwyczaj trwa około godziny, zapraszają też 
Mosina i Murowana Goślina. Dodatkową mobilizacją do zaliczania 
kolejnych tras może być zdobywanie Odznaki Odkrywców Tajemnic 
i upominków w ramach akcji Na tropie skarbów.

 
Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację
Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, które czerpią z doświad-

czeń popularnych imprez na orientację. Zadaniem uczestników 
jest dotarcie do zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych  
i znalezienie odpowiedzi na związane z nimi pytania. Autorzy 
tras TRInO w pobliżu Poznania szczególnie upodobali sobie pięk-
ną przyrodę. Swoją orientację w terenie można zatem sprawdzić  
w Wielkopolskim Parku Narodowym i w Mosinie, nazywanej „wro-
tami do parku”, wśród pomnikowych dębów parku pałacowego  

w Rogalinie i na obszarze nadwarciańskich łęgów, a także spacerując 
słynną Aleją Filozofów w Wierzenicy. Podobny charakter ma też 
gra terenowa „Ucz się i baw z Sówką Wędrowniczką!” w pobliżu 
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”.

 
Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały z myślą o miłośnikach jazdy 

na dwóch kółkach. Najbardziej wytrwali mogą wybrać się Rowe-
rem wokół Poznania (trasa dostępna również w wersji angielskiej), 
zaliczając zadania na terenie 14 gmin. Kto złapał bakcyla bicykla  
z chęcią skorzysta również z propozycji ze Śremu. Rowerowe Qu-
esty Regionu Śremskiego to trzy gry w samym mieście oraz trasy  
w pobliskiej Mórce i innych miejscowościach. Prawdziwym zagłębiem 
gier turystycznych jest także Kórnik. Po spacerze w zamku, czyli 
siedzibie słynnej Białej Damy, można wybrać jedną z propozycji 
arboretum – quest, TRInO albo „Wielką Przygodę w Wielkopolskich 
Ogrodach” – grę obejmującą siedem ogrodów botanicznych, w tym 
Arboretum Leśne w Zielonce.

 
O powstaniu inaczej
Gry turystyczne mogą posłużyć jako atrakcyjna plenerowa lekcja 

historii. Jednym z najczęściej pojawiających się wątków jest powstanie 
wielkopolskie, którego dotyczą questy samochodowe z cyklu Zapo-
mnianym bohaterom: jeden prowadzący z Buku do Kórnika, a drugi 
z Biedruska do Lusowa. Udany zryw niepodległościowy posłużył 
również za kanwę gry Pierwsze Iskry (dostępnej w wersji polskiej i 
angielskiej), która obejmuje zadania w 11 miejscowościach! Warto 
tak zaplanować trasę rozgrywki, aby na koniec odwiedzić Tarnowo 
Podgórne, gdzie wisienką na torcie będzie spacer-gra tropem pew-
nego sympatycznego lwa. Karty turystycznych gier terenowych do 
pobrania i wydruku: Questy: www.regionwielkopolska.pl/questy

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację: www.trino.pttk.pl
Gry turystyczne: www.gryturystyczne.pl
Akcja Na tropie skarbów: www.powiat.poznan.pl/natropieskar-

bow  
Piotr Basiński Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”
Gmina Mosina we współpracy z Poznańską Lokalną Or-

ganizacją Turystyczną (PLOT) prezentuje cykl artykułów  
o tematyce turystycznej, pod nazwą „Turystyczne PLOTki”. 
Przybliżają one nasze atrakcje i ofertę sąsiednich gmin, by 
zachęcić do samodzielnego poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek okolic Poznania. Teksty 
ukazują się co miesiąc równolegle na łamach informatorów 
samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, docelowo 
docierając do co najmniej 60 tysięcy odbiorców. Dostęp do 
artykułów możliwy jest także poprzez QR kod. Zachęcamy 
do lektury i podróży po okolicy.

Ze względu na ograniczoną objętość i częstotliwość „Infor-
matora Mosińskiego”, zapraszamy do lektury i podróży po 
okolicy za pośrednictwem strony internetowej mosina.pl-> 
zakładka Dla turysty->Turystyczne PLOTki. W tym numerze 
prezentujemy jeden z artykułów:
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Ogólnopolski sukces
 naszych uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz ucznio-
wie Zespołu Szkół w Krośnie zostali laureatami Ogólnopol-
skiego Konkursu Arsenał Pamięci.

Laureaci z mosińskiej „dwójki” to Magdalena Żerdzińska, 
Zofia Pohl, Partycja Michalska i Tomasz Mieloch. Toma-
sza Mielocha i  Patrycję Michalską dodatkowo wyróżniono 
tytułem Primus Inter Pares. Prace laureatów powstały pod 
opieką Beaty Buchwald i Beaty Mazur.

W gronie laureatów znaleźli się także uczniowie: Maja 
Płończak oraz Jan Socha, których do opiekunem konkur-
sowym jest Ewa Laskowska.

Uczniom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów!             Redakcja

Nowa książka pisarki 
z Mosiny

W marcu, nakładem wydawnictwa „Poligraf” ukazała 
się nowa powieść mieszkanki Mosiny Wiesławy Szubargi 
pt. „Rozczarowania”. Wiesława Szubarga jest polonisty-
ką, nauczycielką SP nr 2, a także – pisarką. Spod jej pió-
ra wyszły już: zbiór opowiadań „To, co najważniejsze”,  
a także książki: „Pelargonie”, “Zataczając koło”, “Pułapki 
losu”. Bohaterkami najnowszej powieści Wiesławy Szubargi 
są Zosia, Małgorzata i Agnieszka - trzy kobiety, które łączy 
wieloletnia przyjaźń, sięgająca czasów szkolnych, jak również 
wykonywany z pasją i  zaangażowaniem zawód. Powieść nie 
traktuje jednak wyłącznie o zawodowych perypetiach boha-
terek.  Ich życie prywatne  obfituje w  zaskakujące sytuacje 
i niespodziewane zwroty akcji.  Zachęcamy do lektury!  
             Oprac. JN

Dzień Dziecka w Krośnie 2020 
W tym roku nie mogliśmy świętować Dnia Dziecka tak jak 

zwykle to bywało w Krośnie, czyli bawiąc się wspólnie na festy-
nie, ponieważ wszystko wygląda inaczej w związku z epidemią 
koronawirusa. Jednak Sołtys wraz z Radą Sołecką Krosna zor-
ganizowali dla Dzieci z okazji ich święta konkurs plastyczny pt. 
”Wymarzony Dzień Dziecka”.Dzieci wrzucały swoje prace do 
specjalnie oznaczonej skrzynki zlokalizowanej przy drzwiach 
wejściowych do Świetlicy Wiejskiej w Krośnie. Spośród niemal 
40 prac konkursowych, było bardzo ciężko wybrać trzy najlepsze 
– wszystkie prace były naprawdę piękne, ciekawe i oryginalne. 
Dlatego przydzieliliśmy więcej nagród, w dwóch kategoriach 
wiekowych, a także wyróżnienia i upominki, które otrzymało 
każde dziecko biorące udział w konkursie.Wyróżnieniem był udział 
prac w pokonkursowym wernisażu, który odbył się w niedzielę 31 
maja br. na terenie przy Świetlicy w Krośnie.Wszystkim Dzieciom 
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz dziękujemy za udział 
w konkursie i naprawdę przepiękne prace.Z ogromną przyjemno-
ścią i satysfakcją ogłaszamy wyniki naszego konkursu.Kategoria 
10 – 11 lat i zajęte miejsca: I – Dominika Florek, II – Julia Bubna, 
III – Marysia Sabiłło. Kategoria 8 – 9 lat i zajęte miejsca: I – Nicole 
Fellmann, II – Zuzia Szul, III – Zosia Statnik, IV – Julia Kruk.
Kategoria  4 – 7 lat i zajęte miejsca: I – Kornelia Baranowska, 
II – Sergiusz Wachowiak, III – Tosia Szul, IV – Franciszek Słoma, 
V – Marysia Szewczyk. 

K. Rybicka

EUREKA!
Od początku roku szkolnego 2019/2020, w Szkole Podstawowej  

w Rogalinie, dzięki wsparciu Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Mosinie, odbywają się zajęcia kółka naukowego EUREKA! 
Do połowy marca, raz w tygodniu po lekcjach, spotykali się chętni 
uczniowie z klasy 5b. Frekwencja na zajęciach była duża, a dzieci  
z zainteresowaniem podejmowały różnorodne aktywności, zapro-
ponowane w ramach udziału w programie edukacyjnym “Być jak 
Ignacy”, organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łuka-
siewicza. Celem tego programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz 
pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. Zgodnie  
z przekonaniem, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają 
ludziom żyć lepiej, na zajęciach kółka naukowego EUREKA! uczniowie 
poznali dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim 
codziennym życiu - były to postacie: Stanisławy Adamowiczowej, 
Jana Czochralskiego, Mieczysława Bekkera i Józefa Hofmanna. Są 
to wzorce pełne odwagi, promujące otwartość umysłu i budujące 
przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia. Zajęcia były 
prowadzone w oparciu o scenariusze przygotowane przez fundację 
oraz elementy działań opracowanych przez nauczyciela prowadzą-
cego. Na kółku uczniowie działali w niestandardowych warunkach, 
a podejmując różnorodne aktywności odkrywali tajemnice nauki, 
rozwijali twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie. Pod koniec 
marca kółko przeniosło się do sfery wirtualnej - uczniowie działają 
dalej, podejmują aktywności zdalnie: opracowali projekty wynalaz-
ków zgodnie z Design Thinking oraz przygotowali podsumowanie 
i prezentację pracy finałowej - własnoręcznie zbudowanego łazika 
księżycowego. Dzięki temu szkoła może się ubiegać o nadanie tytułu 
Naukowej Szkoły Ignacego. Więcej informacji na stronie sprogalin.
mosina.pl 

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Byczyńska
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Komitet Regionów o mosinie
Gmina Mosina jako jedna z 22 samorządów w Polsce  

i 3 z Wielkopolski  znalazła się na platformie wymiany doświadczeń 
w walce z koronawirusem, którą przygotował Komitet Regionów - 
instytucja reprezentująca samorządy w Unii Europejskiej. Po Hiszpanii 
i Francji to największa liczba dobrych praktyk opublikowana na tej 
platformie. W ramach prowadzonych działań, miasta i gminy mogły 
zgłaszać  opisy doświadczeń, pomysłów i propozycji realizowanych 

w ramach walki COVID - 19. Wśród wyróżnionych działań Gminy 
Mosina znalazły się: akcja „Koronawirus – Seniorze nie jesteś sam!” 
E-targowisko Mosina, akcja „Przedsiębiorco! Nie jesteś sam”,  dzia-
łania on-line MOK-u, OSIR-u, Galerii Sztuki i Biblioteki oraz akcja 
przekazania mieszkańcom maseczek.

Platforma Europejskiego Komitetu Regionów -> cor.europa.eu
->Zaangażuj się->W centrum uwagi -> The COVID-19 exchange 
platform          Oprac. JN

KOMUNIKAT STAROSTY
(3 czerwca 2020) Informuję, że wychodząc naprzeciw naszym miesz-
kańcom, podjąłem decyzję o kolejnych zmianach w obsłudze klientów 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Starostwa Powiatowego przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Od czwartku, tj. 4 czerwca br., przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa:
1. uruchomiona zostaje kasa wyłącznie dla płatności bezgotówkowych 

– płatność poprzez terminal płatniczy,
2. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewi-

dencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski  
z formularzy: EGiB, P i P1-P8) odbywa się przez:

a) e-usługę i Wniosek, b) skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@
podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem 
zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym), c) przesyłką 
pocztową lub kurierską,

3. Umożliwiamy składanie dokumentów również w pokoju 225 na 
II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 
8410 642), telefon będzie czynny: w poniedziałki w godzinach od 9.00 
do 11.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8.00 do 10.00.

4. Dodatkowo możliwe składanie wniosków również w kasie na I piętrze 
bez wcześniejszego umówienia wizyty (kasjerka tylko przyjmie wniosek, 
nie udzieli wyjaśnień i informacji oraz nie ustali wysokości opłaty).

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi naszych klientów znajdują 
się na www.podgik.poznan.pl Jednocześnie informuję, że w urzędzie 
obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi 
się bezwzględnie stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, 
dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu oraz podległych filii. Zachęcamy do bieżącego śledzenia 
stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.
poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje. 

Starosta Poznański Jan Grabkowski

Mosiński futsal 
przed sezonem 2020/21

 Grupa CRB Mrówka Mosina Futsal Team, po ostatnim sezonie  
i zwycięstwie w drugiej polskiej lidze futsalu, awansowała do pierwszej 
ligi z bilansem 12-stu meczy wygranych i dwóch remisach, stosunek 
bramek 114:31. Kolejny raz braliśmy udział w futsalowym Pucha-
rze Polski, po zdobyciu go na szczeblu wojewódzkim pokonując na 
wyjeździe Wooden Villa Września 6:8 awansowaliśmy na szczebel 
centralny. W 1/32 graliśmy z pierwszoligowym AZS UG GDAŃSK 
pokonując gdańszczan na własnym parkiecie 5:3. Kolejnym pucha-
rowym rywalem w 1/16 był vice-mistrz Polski FC Toruń, niestety 
po bardzo emocjonującej walce i po dogrywce musieliśmy uznać 
wyższość ekstraklasowej drużyny 2:3.  Przy okazji bardzo serdecznie 
dziękujemy za wsparcie nie tylko z trybun, także za każde dobre 
słowo, jak i te krytyczne – każde z nich są dla nas ważne. 

  Nadchodzący sezon zapowiada się bardzo ciekawie i emocjonująco 
(w Polsce są dwie pierwsze ligi, północna i południowa). Czekają 
nas potyczki z doświadczonymi już zespołami takimi jak Futsal 
Szczecin (następca Pogoni 04 Szczecin), Widzew Łódź (następca  

Malwe Łódź), TAF Toruń, AZS Uniwersytet Gdański, Futsal Piła 
(nasz dobry znajomy),KS Gniezno, KS Futsal Oborniki, Victoria 
Sulejówek oraz zespołami, które w tym sezonie również uzyskały 
awans, między innymi będą to zespoły: We-met Futsal Club, Legia 
Warszawa futsal. Według naszych wstępnych obliczeń będziemy 
mieli do przejechania ok 6700 km. Co jest dość sporym wyzwaniem 
logistycznym oraz finansowym. Dlatego korzystając z okazji, może 
ktoś z Państwa posiada busa ośmioosobowego i chciałby udostępnić go 
naszej drużynie, będziemy bardzo wdzięczni. Poza tym jeżeli chciałby 
ktoś pomóc w organizacji meczy domowych, również zapraszamy 
do kontaktu – każda para rąk mile widziana. Chcemy stworzyć 
silną drużynę, która będzie walczyła o najwyższe cele. Większość 
składu z zeszłego roku zostaje z nami, do tego staramy się pozyskać 
nowych zawodników którzy wzmocnią nasz zespół. Zapraszamy do 
kontaktu poprzez naszą stronę na FB UKS Orlik Mosina.

Bardzo mocno liczymy na takie samo wsparcie z trybun, jak w ze-
szłym sezonie. Liczymy, że obostrzenia związane z epidemią zostaną 
zdjęte do rozpoczęcia ligi i będziemy mogli cieszyć się dopingiem  
z pełnych trybun.                   Filip Gołembiewski kierownik drużyny

Grupa CRB Mrówka Mosina
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LIFTING OSIRu
W drugiej połowie marca pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Mosinie zajęli się odświeżaniem wyglądu hali przy ul. Szkolnej 
1, z niewielką pomocą firmy zewnętrznej. 90% prac zostało wyko-
nanych przez osoby pracujące w OSiR w Mosinie. Odmalowano 
salę główną, sale do ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne, 
saunę oraz korytarze. Wykonano też częściowo modernizację 
oświetlenia. Wyremontowano łazienki na piętrze. Hala prezen-
tuje się zupełnie inaczej. W ubiegłym roku zostały całkowicie 
odnowione szatnie wraz z sanitariatami. Zadanie zostało wyko-
nane z programu „Szatnia na Medal”. OSiR serdecznie zaprasza 
do korzystania ze starego -„nowego” obiektu.  Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mosinie

Z KRONIK WIÓRKA
Wiórek – dawna wieś olęderska założona w 1754 r. Według 

spisu z roku 1789, stało tu wówczas 11 dymów, czyli gospodarstw. 
Dziś Wiórek stanowiący jedno z sołectw Gminy Mosina, liczy 
ponad 800 mieszkańców. W czasach współczesnych zwiększyły 
się mocno rozmiary wsi, na terenie której powstało wiele domów 
jednorodzinnych. Zmienił się, szczególnie w ostatnich dekadach 
jego krajobraz. 

Życie lokalnej społeczności Wiórka dokumentuje prowadzona 
od lat strona internetowa sołectwa wiórek.pl. Znajdziemy na niej 
wiele ciekawych informacji, między innymi o dziejach  miej-
scowości i jej mieszkańców. Najnowsza historia, od roku 2007 
„oprawiona” została w „elektroniczne” kroniki, obrazujące jak 
zmieniała się rzeczywistość wsi. Taką kronikę, od roku 2007  
w wersji papierowej posiada Marian Osuch, który od tego właśnie 
roku jest Sołtysem Sołectwa Wiórek. 

Pięknie oprawioną kronikę pana Mariana opracowali państwo 
Elżbieta i Romuald Przybylscy, a otrzymał ją w prezencie z oka-
zji dekady pełnienia funkcji Sołtysa. Bogata w dokumentację 
fotograficzną kronika, opisuje zmiany, jakie zaszły w sołectwie 
z inicjatywy tego Sołtysa, od utworzenia i zagospodarowania 
świetlicy wiejskiej pod nazwą „Stara Hydra”, boiska, placu zabaw, 
skweru na pętli autobusowej, po taras widokowy nad Wartą, 
rewitalizację miejsca przydrożnego krzyża, ale też inicjatywy 
społeczne mieszkańców wsi. W Kronice jest również miejsce, 
na życie społeczności wsi, które – jak wynika kart historii – od 
wielu lat do dziś jest bardzo bogate. 

Kronika Sołtysa Wiórka, pana Mariana Osucha, jest nie tylko 
piękną pamiątką, ale też cennym dokumentem, dziś już, po upły-
wie kilkunastu lat, o wartości historycznej. Na pewno na terenie 
naszej gminy, znajdą się i inne kroniki wiejskie. Spróbujemy do 
nich zajrzeć w następnych numerach „Informatora”. 

J. Nowaczyk 
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100. rocznica urodzin
Papieża Polaka

Z okazji 100-rocznicy urodzin Jana Pawła II, Mosiń-
ski Ośrodek Kultury zrealizował film o upamiętnianiu 
tej wielkiej postaci przez społeczność Gminy Mosina. 
Film można obejrzeć wchodząc na stronę mosina.pl,  
w zakładkę Relacje. 

Komunikat MOK
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury informuje o wzno-

wieniu z dniem 5 czerwca 2020 r. ograniczonej działalności, 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego

Aktualny plan zajęć oraz informacje na temat organizowa-
nych form znajdują się na stronie internetowej: www.kultura.
gmina.pl oraz profilu Facebook Ośrodka FB/mosinskiosro-
dekkultury. Obecnie zapraszamy na stacjonarne warsztaty 
edukacji kulturalnej:

- nauka gry na gitarze,
- ceramika, 

- historia sztuki,
- warsztaty teatralne dla młodzieży,
- zajęcia wokalne, dykcja, 
oraz zajęcia online:
- zajęcia plastyczne,
- warsztaty rękodzieła artystycznego,
- lekcje gry na gitarze.
Jednocześnie informujemy o wznowieniu działalności przez 

koła szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, spotkania 
profilaktyczne AA, zajęcia rekreacyjne i ogólnorozwojowe dla 
dorosłych, szkolenia specjalistyczne dla przyszłych kierowców. 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu te-
lefonicznego oraz mailowego:

Telefony: 61 8 132 909 lub 669 603 933, e-mail: mok@
kultura.gmina.pl 

KULTURA NA LATO 2020
Mosiński Ośrodek Kultury przygotowuje wiele ciekawych 

form artystycznych i rozrywkowych na zbliżający się okres 
wakacyjny. W planach przewidziano realizację:

- plenerowych koncertów, seansów filmowych, przedstawień 
teatralnych oraz wystaw i prezentacji.

- warsztatów edukacji kulturalnej, realizowanych w siedzibie 
Ośrodka, jak również w sołectwach i miejscach plenerowych 
na terenie gminy,

- form okolicznościowych, wynikających z kultywowania 
miejscowych tradycji i zwyczajów. Ze względu na ograni-
czenia wynikające ze stanu epidemii, jesteśmy zmuszeni do 
sukcesywnego przygotowywania programu poszczególnych 
wydarzeń. Bardzo prosimy aby stale śledzić informacje, które 
będą przekazywane z wyprzedzeniem.Szczegółowe informacje 
na temat zajęć warsztatowych oraz wydarzeń kulturalnych 
na lato, jak również wszystkich pozostałych form przygoto-
wywanych przez Mosiński Ośrodek Kultury będą na bieżąco 
za pośrednictwem:

- strony internetowej Ośrodka: www.kultura.gmina.pl,
- profilu Facebook Mosińskiego Ośrodka Kultury FB/mo-

sinskiosrodekkultury, strony internetowej  www.mosina.pl  
i profilu Facebook Gminy Mosina, plakatów i ulotek,  komuni

katów prasowych w „Informatorze Mosińskim”, Newslettera 
mailowego /istnieje możliwość przesłania swego emaila, który 
może znaleźć się w naszej bazie - adres mok@kultura.gmina.
pl/.                  Mosiński Ośrodek Kultury      

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI
8 maja, w dniu bibliotekarza Mosińska 

Biblioteka Publiczna otworzyła drzwi dla 
swoich czytelników. Książki wróciły do 
obiegu zgodnie z wszelkimi wytycznymi 
reżimu sanitarnego  -  każdy zwracany 
przez użytkownika egzemplarz poddany 
jest tygodniowej kwarantannie, a środki 

ochronne takie jak rękawiczki, płyny dezynfekujące, czy ścianki 
z pleksi służą bezpieczeństwu każdego z użytkowników. Ogra-
niczony dostęp do półek wynagradzamy Państwu dużą ilością 
nowości wydawniczych polecanych czytelnikowi na miejscu – 
poza bezpieczeństwem bowiem, najważniejsze jest spełnianie 
literackich oczekiwań użytkowników naszej biblioteki. 

Namawiamy czytelników do zamawiania książek przez telefon, 
e-mail lub nasz katalog on-line. Zapraszamy do śledzenia nas 
na naszym profilu na Facebooku i odwiedzania naszej strony 
internetowej.                MBP
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Mój bohater Anioł 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Daszewicach zorganizowała akcję „Mój Bohater Anioł”. Jej celem 

było podziękowanie wszelkim służbom, które pomagają nam w czasie trudnej sytuacji epidemiologicznej.
Uczniowie z klas 1 - 6 przesłali 118 prac, z których powstała prezentacja. Gotowy projekt przesłałyśmy do okolicz-

nych służb: szpitala w Puszczykowie, Policji, Straży Miejskiej, OSP w Radzewicach, Głuszynie, Mosinie, a także do MPK  
w Poznaniu i do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

W ten sposób jako społeczność szkolna chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za pracę, trud i poświęcenie wielu osób 
wykonujących swoją pracę w okresie pandemii. Fotorelacja na ostatniej stronie.      Dorota Liphardt / Aleksandra Antos

W Galerii Sztuki
Galeria Sztuki w Mosinie od 6 maja 

br. rozpoczęła ponownie działalność  
w ograniczonym jednak trybie dostę-
pu spowodowanym panującą epide-
mię COVID -19 . Już dzisiaj możemy 
zaprosić zwiedzających na wystawy 
pod warunkiem spełnienia wymo-

gów sanitarnych czyli obowiązkowe są w użyciu maseczki 
zakrywające nos i usta oraz rękawiczki. Zmienione zostały 
także godziny otwarcia Galerii, zapraszamy 
od wtorku do  piątku  godzinach  9.30 – 
15.30. W czerwcu planujemy otworzyć Ga-
lerię w dwie niedziele, przypadają w dniach 
21 i 28.06. Salę na parterze i piętrze będą 
mogły jednorazowo odwiedzić po 4 osoby 
na jednej kondygnacji. Od 26 maja dostępna 
jest w Sali Galerii Historycznej wystawa „Św. 
Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”. 

Od 21 czerwca będzie otwarta dla zwiedza-
jących wystawa Piotra Barłoga pt. „IN SITU 
Cz. I Notatki podróżne z Rzymu”. 

Wystawa jest pierwszą z cyklu rzymskich 
prezentacji autora, poświęconą rozmaitym 
formom rejestracji miejsca. Tym razem,  
w czarno-białej odsłonie, składają się na 
nią graficzne panoramy i rysunki odręcz-
ne, pozostające w relacji obiektywizmu i manualnej ekspre-
sji. Prezentowane panoramy wchodzą w cykl stu widoków 
publikowanych w książce „Peregrynacje kapitolińskie”, 
natomiast rysunki stanowiące dla nich rodzaj dopełnienia 
pokazywane są publiczności po raz pierwszy. Obserwacje po-
czynione przez autora w ciągu dwóch wypraw badawczych 
w 2016 i 2018 roku znalazły swój ślad w postaci rejestracji 
graficznych, rysunkowych, fotograficznych i filmowych… 
Piotr Barłóg jest absolwentem poznańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych kierunku Architektura Wnętrz. Dyplom z wyróż-
nieniem w zakresie projektowania wnętrz pod kierunkiem 
prof. zw. Eugeniusza Matejko. Doktorat w zakresie wysta-
wiennictwa: „PRZESTRZEŃ REALNA I WIRTUALNA  
W WYSTAWIENNICTWIE MUZEALNYM” pod kierun-
kiem dr hab. M. Weroniki Węcławskiej-Lipowicz prof. ndzw. 
UAP, obroniony na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP  
w 2013 roku. W latach 2007–2017 asystent w II Pracowni 
Architektury Wnętrz.

Galeria on-line
W czasie epidemii działalność Galerii skoncentrowana była 

na stronie internetowej on-line. W marcu mogliśmy zoba-

czyć w Galerii wystawę rysunku Marii Targońskiej, profesora 
ASP w Gdańsku. Niestety nie udało się nam zorganizować 
wernisażu. Wystawa została wyeksponowana we wnętrzach  
i od 6 maja do 5 czerwca można było ją jeszcze obejrzeć  
w Galerii. W maju mogliśmy już tylko oglądać on-line  wystawę 
rysunku i malarstwa Pawła Kuczyńskiego. Wystawa cieszyła 
się wprost niebywałym zainteresowaniem, przekroczyła 54 
tysiące odsłon, co jest naszym rekordem. Kolejna wystawa 
prezentowana on-line, to rysunek znanego mosińskiej pu-
bliczności rzeźbiarza i malarza Igora Mikody. W tym samym 
czasie podziwialiśmy on-line wystawę „Mosinianki poko-

lorowane” przygotowaną przez Agnieszkę 
Bereta w Galerii Historycznej, którą można 
było zobaczyć w Sali na piętrze jeszcze po 
6 maja. Po jej zakończeniu zaproponowa-
liśmy nowy cykl on-line pt: „Mosińskie 
pocztówki”, który cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców.  Obecnie 
prezentowana jest  wstawa prof. Józefa Wal-
czaka znakomitego malarza, który gościł  
u nas w Galerii 3 lata temu. Artysta wzbudza 
swoimi pracami bardzo duże zainteresowa-
nie, które także odzwierciedla nasza strona 
internetowa. Umieściliśmy na stronie zdjęcia 
z warsztatów plastycznych „Moja rodzina 
przez pokolenia”, które odbywały się w Ga-
lerii w roku szkolnym 2019/20 z III klasą 
uczniów SP nr 2 w Mosinie z wychowaw-

czynią Iwoną Hertig.  Całoroczne warsztaty miały zostać 
podsumowane wystawą zaplanowaną pod koniec kwietnia. 
Niestety z powodu epidemii  wystawa nie doszła do skut-
ku. Prace dzieci powstałe w ciągu roku można podziwiać na 
stronie Galerii Sztuki. Spotkania, które nie mogły się odbyć 
w Galerii odbyły się  on-line dzięki portalowi Poznańskie 
Archiwum Historii Mówionej prowadzonemu m. in przez 
Annę Kochnowicz- Kann , która zaprosiła nas na spotkanie 
z aktorami Michałem Grudzińskim i Zbigniewem Grocha-
lem, dyrektorem Teatru Tańca Ewą Wycichowską  oraz ze 
scenografem Ireneuszem Domagałą do studia na rozmowę  
o „Sztuce i życiu” . Kontynuowaliśmy także on-line spotkania 
z poezją przygotowane przez Kalinę Izabelę Zioła m. in z wło-
skim poetą Igorem Constanzo, który miał zaplanowane spo-
tkanie w kwietniu. Z powodu pandemii, nie mógł przyjechać 
do Mosiny, ale nagrał specjalnie dla nas swoje wiersze, które 
mogliśmy posłuchać na naszej stronie. Były też spotkania z 
innymi poetami. Zaprosiliśmy na koncerty muzyczne z cyklu 
„Muzyka w Galerii”  gdzie dominowała jako instrument altów-
ka i utwory skomponowane pod jej brzmienie wykonywane  
i odtworzone przez wybitnych artystów on-line. 

Galeria Sztuki w Mosinie



„MÓJ BOHATER ANIOŁ”
Prace uczniów z Daszewic


