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Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl 

Telefony alarmowe
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ  - Gmina Mosina:
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - 
ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,
• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJSKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495 
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 17,  tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, tel. 

61 813 62 06,
• NZPOZ W BABKACH: Babki – Babki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul. Kórnicka 

8C, tel. 61 642 50 92,
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695. 

Covid – 19
Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce 
–> w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl /web/koronawirus

• Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Informacje dla mieszkańców Gminy Mosina –> na stronie mosina.pl w zakładce Koro-

nawirus Komunikaty
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna:  poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 

15.00, tel. całodobowe: 609 794 670, 518 097 443 
• Infolinia NFZ: 800 190 590. 

Szczepienia przeciwko  COVID–19
989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu Szczepień
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń dostępne są na 

stronie ww.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19
• Zarejestrować można się: poprzez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989, 

przez stronę internetową pacjent.gov.pl, w wybranym punkcie szczepień. 
 • Zgłosić chęć zaszczepienia się można online, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl. Kiedy 

szczepieniami zostanie objęta Twoja grupa wiekowa otrzymasz na wskazany przez siebie w formularzu 
adres e-mail, informację o tym, że zostało dla Ciebie wystawione e-skierowanie i możesz już się zapisać 
na szczepienie. Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie

• Dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego punktu. W przy-
padku takiej sytuacji należy poinformować o potrzebie transportu przy rejestracji na szczepienie lub 
w przypadku wyznaczonego już terminu szczepienia, zadzwonić pod numer telefonu uruchomiony 
przez Urząd Miejski w Mosinie: 608 406 013. 

W przypadku osób obłożnie chorych należy zadzwonić pod ten sam numer 608 406 013 – dla osoby 
obłożnie chorej  zostanie ustalony termin szczepienia z dojazdem personelu medycznego do domu. 
                  

Przywracamy 
spotkania
burmistrzów 
z mieszkańcami

Od 10 maja br. przywrócone zostały 
poniedziałkowe, bezpośrednie spotkania 
burmistrza z mieszkańcami. Spotkania 
będą odbywać się w reżimie sanitarnym 
(duża sala i czas spotkania nieprzekra-
czający 15 minut), w każdy poniedziałek,  
w godz. 10-16.

Aby umówić się na spotkanie skontaktuj 
się z Biurem Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Mosinie:

• tel.: 618109-505 lub 618109-506
• e-mail: boi@mosina.pl. 

Punkt Szczepień Powszechnych w gminie MOSINA
Medicomplex - Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne, ul. Wawrzyniaka 4
Lokalizacje wszystkich punktów szczepień na terenie kraju znaleźć można na stronie: 
gov.pl ->  Szczepienie przeciwko COVID-19-> Mapa punktów szczepień. 

źródło: gov.pl
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W ramach rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) Gmina Mosina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1 400 000 zł 
na adaptację i przebudowę budynku usługo-
wego na Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Gmina Mosina podpisała także umo-
wę z wybranym w przetargu wykonawcą  
i nastąpiło już przekazanie placu budowy.  

Wykonawca zadania: TWM Sp. z o.o.  
z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta 
w umowie:  który złożył najniższą ofertę 
w wysokości 2 435 000, 00 zł

Starania, by taka placówka jak Środowi-
skowy Dom Samopomocy powstała w Mo-
sinie, kilka lat temu podjęli rodzice dzieci 
z głęboką niepełnosprawnością skupieni  
w Stowarzyszeniu SAMI SWOI Niepełno-
sprawni w Mosinie, by po osiągnięciu przez 
te dzieci dorosłości, zapewnić im właściwą 
opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną. Po 
ukończeniu 25 lat, dla takich osób kończy 
się systemowa pomoc państwa. Starania 
Stowarzyszenia spotkały się ze zrozumie-
niem i wsparciem władz samorządowych 
Gminy Mosina, lokalnego środowiska oraz 
innych osób, m.in. Posła poprzedniej ka-
dencji Szymona Ziółkowskiego oraz Posła 
Bartłomieja Wróblewskiego, który zabiegał 
o rządową dotację dla ŚDS w Mosinie. 

Zadanie obejmuje adaptację i przebudo-
wę budynku usługowego na Środowiskowy 
Dom Samopomocy z prowadzeniem warsz-
tatów przystosowania osób ze szczególnymi 

potrzebami do życia codziennego. Zadanie 
obejmie rozbudowę obiektu oraz dobudowę 
podjazdu dla niepełnosprawnych u zbie-
gu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego 
w Mosinie. Podstawową funkcją obiektu 
jest prowadzenie terapii zajęciowej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w tym o osób ograniczonej sprawności 
ruchowej. W ramach programu terapii za-
jęciowej przewidziano prowadzenie zajęć 
pomagających w przystosowaniu do życia 
w społeczeństwie.

Joanna Nowaczyk

Przemysław Mie-
loch, Burmistrz Gmi-
ny Mosina: Cieszymy 
się bardzo, że po latach 
starań udało nam się 
uzyskać dofinansowa-

nie w kwocie 1 miliona 400 tys. złotych 
na adaptację budynku u zbiegu ul. Wiosny 
Ludów i Dembowskiego na Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Mamy przygotowany 
projekt, mamy pozwolenie na przebudowę, 
mamy wykonawcę inwestycji. Uzyskaliśmy 
wysokie dofinansowanie z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, a w budżecie Gminy są 
zabezpieczone pozostałe środki na realizację 
całej inwestycji. 

Ta sprawa pokazuje, jak wspólnym działa-
niem można wiele zdziałać. Wszyscy wiemy, 

jak bardzo ważna i potrzebna jest ta inwe-
stycja dla osób, które wymagają szczególnej 
dodatkowej opieki. Dzięki niej wspomożemy 
rodziny, które tego bardzo potrzebują. 

Dla wszystkich, którzy byliby w przyszło-
ści zainteresowani korzystaniem ze Środo-
wiskowego Domu Samopomocy planujemy, 
wspólnie ze Stowarzyszeniem SAMI SWOI, 
zorganizowanie spotkania, na którym przy-
bliżone zostaną szczegóły dotyczące tej in-
westycji i funkcjonowania ŚDS.

Violetta Bartnikow-
ska, Prezes Stowarzy-
szenia SAMI SWOI 
Niepe ł nospraw n i 
w Mosinie: Stowa-
rzyszenie informuje 
wszystkich rodziców  

i opiekunów osób niepełnosprawnych za-
interesowanych uczestnictwem w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w Mosinie, że 
niebawem ruszy budowa/adaptacja budynku 
przy ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego.

Dzięki kilkuletniemu zaangażowaniu Sto-
warzyszenia, Burmistrzom Gminy, a tak-
że przekazanym środkom finansowym na 
ten cel z Rządowego  Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz budżetu Gminy Mosina, 
przyszłość ŚDS jest już bardzo realna. Kolej-
ny etap organizacji placówki jest w trakcie 
realizacji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
- mamy dofinansowanie!



INFORMACJE Z URZĘDU4

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2021

Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

22 marca - 23 kwietnia 

BUDYNKI I BUDOWLE
• adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 

na Urząd Miejski w Mosinie – w trakcie re-
alizacji,

• termomodernizacja SP w Daszewicach 
–wykonawca wezwany do uzupełnienia  do-
kumentacji z uwagi na występujące braki 
projektowe, 

• wymiana stolarki okiennej w Szkole Pod-
stawowej w Krosinku – brak sprzeciwu ze 
strony Starostwa dla wykonania zgłoszonych 
robót budowlanych,

• wykonanie instalacji fotowoltaicznych  
w świetlicach wiejskich w Borkowicach, 
Żabinku, Mieczewie – analiza pozyskanych 
ofert pod kątem ich kompletności i możli-
wości zawarcia na ich podstawie docelowej 
umowy,

• rozwój infrastruktury lekkoatletycznej – 
pierwsze spotkanie z przedstawicielami OSiR 
i SP 1 w Mosinie w spr. zaprojektowania bież-
ni lekkoatletycznej na terenie szkoły.

Pozostałe inwestycje z obszaru „Budynki 
i Budowle” -> s. 5

DROGI I CHODNIKI-> s. 5
OŚWIETLENIE
• podpisano umowę na wykonanie do-

kumentacji  projektów budowlano-wyko-
nawczych na budowę  energetycznej linii  
kablowej oświetlenia drogowego typu LED:  
w  ul. Polnej w Nowinkach, w  ul.  Gajowej, 
ul.  Z. Stryjeńskiej (do Kanału Mosińskiego) 
i ul. J. Malczewskiego w Mosinie (od ul. Z. 
Stryjeńskiej do ul. bez nazwy tzw. odnogi 
ul. Strzeleckiej) w Mosinie, ul. Krótkiej i 
Spokojnej w Drużynie,

• aktualizacja kosztorysów inwestorskich 
dla budowy oświetlenia drogowego dla za-
dań:  Mieczewo – ul. Promienista, Słonecz-
na, Tęczowa – etap I, Pecna – ul. Różana, 
Mosina – ul. Królowej Jadwigi, Kazimierza 
Odnowiciela (etap II), ul. Czajkowskiego (etap 
II), Krosinko – ul. Wierzbowa, Radzewice – 

KRONIKA INWESTYCJI

Ponad 4 miliony na budowę ul. Lema
Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na budowę ul. Lema w Mosinie. Łączny koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. 
Dlaczego budujemy ul. Lema:
• Dla zmniejszenia natężenia ruchu i korków w centrum miasta

Ulica Lema będzie alternatywą wyprowadzenia ruchu samochodowego poza Osiedle 
nr 4 „Za Barwą”. Dobiega końca modernizacja linii kolejowej do granicy województwa 
wielkopolskiego, a po jej zakończeniu zwiększy się ruch pociągów pasażerskich i towa-
rowych. Z powodu często już teraz zamkniętych przejazdów kolejowych na ul. Targowej 
i Sowinieckiej, tworzą się w tym rejonie korki, które po modernizacji linii kolejowej 
mogą być jeszcze większe. Budując ul. Lema, która przez alternatywny przejazd tunelem 
pod wiaduktem na ul. Śremskiej, będzie objazdem w przypadku zamkniętych rogatek, 
chcemy te korki zminimalizować, chcemy też ograniczyć natężenie ruchu w ścisłym 
centrum miasta. Na ul. Targowej, na wysokości ul. Czarnieckiego, będzie wybudowane 
wyniesione przejście dla pieszych, będą też wyniesienia dla pieszych w samym centrum.

• Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły
W ramach budowy ul. Lema powstanie chodnik i ścieżka rowerowa, którą bezpiecz-

niej będą mogli przemieszczać się pieszo lub rowerem uczniowie mosińskiej „dwójki” 
– młodzi mieszkańcy Osiedla nr 2 „Nowe Krosno”. Mamy ścieżkę rowerową w ul. 
Gałczyńskiego i w ul. Śremskiej. Powstanie naturalny, bezpieczny przejazd i przejście 
do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sowinieckiej. 

• Wyprowadzenie postoju TIR-ów z ul. Gałczyńskiego 
Przypadków postoju TIR-ów na tej ulicy jest już mniej, ale nadal są tam obecne. Po 

wybudowaniu ul. Lema powstanie naturalne miejsce do ich parkowania i uciążliwość 
wynikająca z obecności tych pojazdów na ul. Gałczyńskiego całkowicie zaniknie. 

Jestem głęboko przekonany, że budowa ul. Lema jest bardzo potrzebna – przede wszyst-
kim zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom, którzy będą z niej korzystać i zmniejszy 
natężenie ruchu w centrum miasta. Niezależnie od tej inwestycji, systematycznie bu-
dować będziemy kolejne drogi. Staramy się także i będziemy nadal się starać o kolejne 
środki zewnętrzne, które przyspieszą realizację następnych, planowanych inwestycji 
drogowych. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  
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ul. Kalinowa (etap I), Mosina, ul. Śliwkowa, 
Sowinki – ul. Nad Lasem  (etap III).

KANALIZACJE I WODOCIĄGI:
• opracowanie analizy porównawczej bu-

dowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowo-
ści Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, 
Borkowice, Bolesławiec, Rogalin, Świątni-
ki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o dwa 
rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków – 
kompletowanie wymaganej dokumentacji,

• procedura wyboru wykonawcy na opra-
cowanie dokumentacji projektowej dla budo-
wy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami w ulicy bocznej od ul. Sowinieckiej  
w Mosinie (w kierunku do ZUK) – w trakcie 
składania ofert,

• przygotowanie postępowania w sprawie 
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
świetlicy wiejskiej  w Krosinku wraz z od-
tworzeniem nawierzchni.

• podpisanie umowy o ustalenie odszko-
dowania za nieruchomość drogową w Bor-
kowicach, która przeszła z mocy prawa na 
własność Gminy Mosina,

• rozpoczęcie komunalizacji dz. 456 Pecna,
• przygotowanie zarządzenia w sprawie 

ustanowienia służebności przesyłu w Bara-
nowie; ustanowienie służebności przesyłu  
w formie aktu notarialnego (Czapury dz. 51),

• zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 
działki z przetargu ul. Bukowa w Mosinie,

• decyzje w sprawie ustalenia opłaty adia-
cenckiej (3), decyzje zatwierdzające projekty 
podziałów nieruchomości (16), postanowie-
nia opiniujące wstępne projekty podziałów 
nieruchomości  (10), zaświadczenie o nadaniu 
numerów porządkowych nieruchomościom 
(21),

• nadawanie nowych numerów porządko-
wych nieruchomości działkom położonym 
na terenie gminy i ich uwidocznienie w SIT 
Gminy Mosina,

• kontynuacja procedury nadania nazwy 
ulicy drogom wewnętrznym: w Radzewicach,  
w Baranowie, w Borkowicach, w Pecnej,  
w Świątnikach, w Babkach, w Mieczewie. 

• utrzymanie dróg: wiosenne profilowanie 
dróg nieutwardzonych, pozimowe oczysz-
czenie nawierzchni utwardzonych, wymiana 
uszkodzonych płyt ażurowych w ul. Koperni-
ka w Mosinie, remont cząstkowy nawierzch-
ni asfaltowej w ul. Śremskiej, Leszczyńskiej, 
Wawrzyniaka, Poznańskiej, Rzeczypospolitej 
Mosińskiej, Krosińskiej w Mosinie oraz w ul. 
Babickiej w Babkach, rozpoczęto odmalowy-
wanie oznakowania poziomego na terenie 
gminy, zlecono wprowadzenie zmiany stałej 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

Inwestycje – stan realizacji 
• chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach – trwa projektowanie,
 • chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku – zadanie czeka na ogłoszenie przetargu,
 • przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie – projekt w trakcie realizacji i uzyskania 

pozwolenia na budowę,
 • budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka) w Mosinie – trwają prace 

odbiorowe,
 • ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 

ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) – w trakcie realizacji,
 • budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) – w trak-

cie realizacji. Węzeł w Drużynie – zakończony. Węzły w Mosinie i Pecnej – uzyskano 
pozwolenie na budowę. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót, 

 • ul. Matejki w Mosinie I etap (budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz zjazdów 
i miejsc postojowych na odcinku do ul. Wodnej) –  zakończono budowę, 

 • ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie – I etap (budowa chodników i jezdni na ul. 
Łaziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej) – w trakcie realizacji.  Przygo-
towania materiałów do przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap zadania 
ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie),

 • chodnik w ciągu ul. Kolejowej w Mosinie przebudowa etap I – odcinek od ul. 
Dworcowej do ul. Śremskiej – zadanie zakończone,

 • przygotowywany jest przetarg na kolejny odcinek ul. Piaskowej (od ul. Topolowej 
do Łąkowej) – jezdnię i chodnik z drugiej strony, 

 • zagospodarowanie „Parku Strzelnica” – w trakcie realizacji. Wykonywana jest 
mała architektura, do ułożenia pozostała masa bitumiczna na ścieżkach rowerowych,

 • rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
– w trakcie realizacji,

 • rozbudowa SP w Rogalinku – trwają prace fundamentowe,
 • budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – złożono wniosek o pozwolenie na 

budowę,
 • budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku  – trwa aktualizacja dokumentacji 

projektowej w zakresie wypracowanej z WZDW i Urzędem Marszałkowskim zmiany 
przebiegu kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej,

 • termomodernizacja SP w Daszewicach – projektant uzupełnia braki w dokumentacji,
 • wymiana okien w starej części budynku SP Krosinko – zbieranie ofert wykonawczych,
 • instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo 

– zbieranie ofert.       tekst i fot. J.Nowaczyk

most w Rogalinku - utrudnienia
Trwa inwestycja WZDW budowy mostu w Rogalinku. Przypominamy o utrudnieniach 

w ruchu. Wydłużony został odcinek, na którym obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy 
wszystkich o szczególną ostrożność. 

fot. UM Mosina
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organizacji ruchu – zmiana lokalizacji progu 
zwalniającego w ul. Strzeleckiej w Mosinie, 

• uzgodnienia, decyzje, projekty organi-
zacji ruchu: 22 zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 23 decyzji rocznych za wbudo-
wanie urządzeń w pas drogowy, 22 projekty 
tymczasowej organizacji ruchu, 6 spraw zw.  
z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów, 42 wa-
runki techniczne dla przebiegu trasowego 
urządzeń w pasie drogowym.

• oświetlenie uliczne: podpisano umowę 
z wykonawcą na przeprowadzenie audy-
tu oświetlenia wraz z instalacją paneli PV  
i obliczeniem efektu ekologicznego oraz wy-
pełnieniem karty do wniosku WFOŚiGW 
dla budynku OSP w Mosinie.

• 19 decyzji administracyjnych dot. ustale-
nia warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, uwzględniając decyzje odmowne, 
zmiany oraz przeniesienia decyzji; 135 za-
świadczeń/postanowień o odmowie wydania 
zaświadczenia oraz opinii urbanistycznych 
dot. przeznaczenia terenu w mpzp, kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
wynikających ze studium oraz związanych 
z rewitalizacją; 131 wyjaśnień, stanowisk, 
zawiadomień oraz interpretacji,

• analizy związane z możliwością przy-
stąpienia do opracowania nowych planów 
miejscowych,

• prace związane ze zmianami i aktualizacją 
informacji dot. planowania przestrzennego 
na stronie internetowej i BIP, m.in. opubli-
kowano na geoportal.mosina.pl załącznik 
graficzny do Planu ogólnego gminy Mosina  
z 1986 r.,

• prace nad zmianami w programie 
Spektrum umożliwiającymi w przyszłości 
generowanie rejestru decyzji o warunkach 
zabudowy,

• analiza wniosków złożonych do uchwały 
krajobrazowej.

• gospodarka odpadami, utrzymanie czy-
stości i porządku: interwencje w spr. zgło-
szeń nienależytego odbioru odpadów od 
mieszkańców, usuwano dzikie wysypiska 
śmieci, tworzenie zasad odbioru i analiza 
harmonogramów odbioru odpadów wiel-
kogabarytowych i elektroodpadów, kontrola 
ws. nieprawidłowego zbierania odpadów na 
terenach wspólnot mieszkaniowych, prace 
nad projektem planu kontroli podmiotów 
wpisanych do Rejestru Działalności Regu-
lowanej w zakresie odbioru i transportu 
odpadów komunalnych, 

• ochrona powietrza: realizacja gminnego 
programu w sprawie dotacji celowej w za-

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody 
2019 - 167 914 170,47 zł 
2020 - 185 647 260,84 zł
2021 (plan na 31.03.21) - 193 933 848,23 zł

Wydatki 
2019 - 163 944 259,25 zł
2020 - 201 075 601,94 zł
2021 (plan na 31.03.21) - 196 933 848,23 zł

   
        23 769 630,83 ZŁ

W latach 2019 – 2020 Gmina Mosina pozyskała z różnych źródeł zewnętrznych – z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z Funduszu Dróg Samorządowych, z Funduszu 
Inwestycji Samorządowych, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020:

• 1 163 246,89 zł dla projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. 
Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”,

 • 6 622 170,55 zł dla projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla od-
wodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”,

• 448 007,00 zł dla projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca 
rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) – etap 1”,

• 867 296,34 zł dla projektu „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ul. Strzałowa  
w Mosinie wraz z przebudową ul. Długiej w Mosinie tworzący spójny ciąg komunikacyjny”,

 • 2 117 971,00 zł dla projektu „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miej-
scowości Mosina”,

 • 298 757,88 zł dla projektu „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ul. Świerkowa  
w Mosinie – I odcinek”,

• 4 052 558,95 zł dla projektu „Budowa ulicy Lema w Mosinie”,
 • 65 181,00 zł w ramach programu „Szatnia na Medal” dla zadania „Remont pomieszczeń 

szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”,
 • 107 000 zł na zadanie „Montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mosińskiego 

Ośrodka Kultury”,
 • 205 000,00 zł na zakup komputerów dla szkół w ramach wsparcia zdalnego nauczania,
 • 120 878,00 zł na zadanie „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”,
 • 6 226 864,00 zł w ramach rządowego wsparcia inwestycji samorządowych w sytuacji 

COVID-19,
• 1 400 000,00 zł w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na realizację zada-

nia „Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na środowiskowy dom samopomocy 
z prowadzeniem warsztatów przystosowania osób ze szczególnymi potrzebami do życia 
codziennego”,

• 74 700,00 zł w ramach programu rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej UMWW 
„Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”.

Ponadto Gmina Mosina oczekuje na ocenę złożonych wniosków  o dofinansowanie na 
łączną kwotę  8 992 618,13 zł. 

Kadencja na półmetku 
– podsumowanie

DOCHODY I WYDATKI

POZYSKANE ŚRODKI

ul. Brzechwy w Mosinie ul. Strzałowa w Mosinie Park „Strzelnica” 
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kresie ograniczenia niskiej emisji, programu 
„Czyste powietrze” we współpracy z WFOŚi-
GW prowadzenie fanpage’a na FB MOSINA 
BEZ SMOGU, 

• zieleń i ochrona przyrody:  analiza raportu 
z testu obciążeniowego dla pomnikowego 
dębu w Radzewicach, inwentaryzacja drzew 
nad Kanałem Mosińskim wymagających 
usunięcia lub zabiegów pielęgnacyjnych,  
analiza zgłoszeń mieszkańców ws. przycięcia 
drzew i krzewów, przygotowywanie projek-
tów nasadzeń kompensacyjnych do decyzji 
Starosty Poznańskiego, negocjacje z ZUK Sp. 
z o. o. w Mosinie w sprawie udzielenia za-
mówień w zakresie zieleni na rok bieżący, 
obsadzenia sezonowe donic na terenie miasta, 
udział w spotkaniach ws. zagospodarowania 
placu zabaw na terenie parku Ptasiego,

• ochrona środowiska: przyjmowano i prze-
kazywano do Starostwa wnioski o udział w 
programie usuwania wyrobów zawierających 
azbest.

• z przedstawicielami firmy T-Mobile oraz 
Sophus w sprawie monitoringu (z-cy T. Łu-
kowiak i A. Ejchorst), 

• z przedstawicielami firmy ARP Vehicles 
w sprawie autobusów (burmistrz P. Mieloch 
i jego z-ca A. Ejchorst), 

• z Aquanet S.A.: spotkanie w spr. Krajo-
wego Programy Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych (z –ca burmistrza A. Ejchorst), 
spotkanie w spr. inwestycji budowy by-passu 
(z-ca A. Ejchorst), 

• z Aquanet S.A., ZDP w Poznaniu, Nadle-
śnictwem Konstantynowo w sprawach proce-
duralnych związanych z realizacją inwestycji 
sieci kanalizacji sanitarnej i ścieżki rowerowej 
do Żabinka (z-cy burmistrza T. Łukowiak i 
A. Ejchorst),

• spotkanie wójtów i burmistrzów org. przez 
Starostę Poznańskiego w sprawie masowych 
szczepień (burmistrz P. Mieloch),

• ze Stora Enso w sprawie rozbudowy za-
kładu w Mosinie (burmistrz P. Mieloch i jego 
z-ca T. Łukowiak),

• z sołtysem Dymaczewa Starego w sprawie 
budowy świetlicy kontenerowej na terenie 
placu zabaw (z-ca T. Łukowiak), 

• z przedstawicielami firmy SUN + w spra-
wie koncepcji budowy placu zabaw w Ptasim 
Parku (z-ca A. Ejchorst),

• z przedstawicielem Fundacji im. Królo-
wej Polski  Św. Jadwigi z Puszczykowa oraz 
SOSW w Mosinie na temat funkcjonowania 
Środowiskowego Domu Samopomocy (z-ca 
T. Łukowiak), 

• z sołtysem Borkowic oraz posłem B. 
Wróblewskim w sprawie chodnika w Bor-
kowicach oraz pomocy dla pogorzelców  
z Krosinka (z-ca T. Łukowiak).

SPOTKANIA

Inwestycje oświatowe

• zakończenie rozbudowy budynku wraz z salą gimnastyczną i wyposażenie nowej części 
SP w Czapurach,  

• termomodernizacja: budynku SP w Rogalinku, Przedszkola w Rogalinku (kotłownia 
gazowa), starego budynku SP w Czapurach, SP w Daszewicach (trwa aktualizacja doku-
mentacji projektowej),

• system nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej w Mosinie,
• „Szatnia na medal” - modernizacja pomieszczeń w hali sportowej OSiR w Mosinie 

przy ul. Szkolnej 1,
• modernizacja łazienek SP w Rogalinku, 
• w trakcie realizacji: rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  rozbudowa SP w Rogalinku,
• projekt rozbudowy SP w Krosinku o salę gimnastyczną i sale lekcyjne –> oczekiwanie 

na pozwolenie na budowę,
• projekt wymiany stolarki okiennej w starym budynku SP w Krosinku wraz z uzyskaniem 

uzgodnienia Konserwatora Zabytków.

Drogi i chodniki

• ul. Kasprowicza w Mosinie • ul. Cisowa w Mosinie • ul. Jaworowa w Mosinie • ul. 
Łąkowa w Mosinie • ul. Stęszewska i Zielona w Krosinku • chodnik przez wieś Żabin-
ko – etap II • chodnik w ciągu ul. Nadleśnej w Krośnie • chodnik w ciągu ul. Śliwkowej 
w Mosinie • remont ul. Leszczyńskiej od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. 
Strzałowej • kładka pieszo-rowerowa na Kanale Mosińskim w Krosinku • ul. Brzechwy  
w Mosinie – przebudowa • ul. Długa w Mosinie • ul. Strzałowa w Mosinie • ul. Świerkowa 
w Mosinie • chodnik w ul. Spokojnej w Czapurach • ścieżka rowerowa w ul. Poznańskiej 
w Daszewicach – etap I (etap II i III w trakcie realizacji) • chodniki i ścieżki rowerowe  
w ramach rewitalizacji Parku Strzelnica (w trakcie realizacji) • ul. Sowiniecka w Mosinie  
przebudowa (inwestycja ZDP przy współudziale Gminy Mosina i Aquanet S.A.) • ułoże-
nie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach • chodnik ul. Kolejowa (I etap)  
w Mosinie • ul. Matejki (I etap) w Mosinie • przebudowa ul. Piaskowej i Łąkowej (w trakcie 
realizacji) • budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych: w Drużynie -> zakończono, 
w Mosinie i w Pecnej - >uzyskano pozwolenia na budowę, w tracie realizacji • budowa 
ścieżki rowerowej w Drużynie i zakończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Pecnej 
(realizacja ZDP).

Kanalizacja deszczowa 

w ulicach: Świerkowej, Matejki, Kasprowicza, Jaworowej, Łąkowej w Mosinie.

Sygnalizacje świetlne

Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej 
na drogę powiatową nr 2460P w Czapurach wraz z przebudową zjazdu • przejście dla 
pieszych ul. Lipowa w Krosinku.

Oświetlenie drogowe

Mosina: ul. Gruszkowa, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza, ul. Czajkowskiego plac zabaw – I 

INWESTYCJE

Kładka w Krosinku ul. Sowiniecka  w Mosinie Chodnik w Żabinku

Szkoła w Czapurach Szkoła w Rogalinku Szkoła w Rogalinie
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etap (w ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla 
oraz ze środków inwestycyjnych Gminy), ul. Makuszyńskiego, 
Zapolskiej , Kuncewiczowej, Szklarskiego – etap I, os. Sportowców 
etap III -  ul. Górskiego, Stamma, Konopnickiej, Wagnera • Bor-
kowice: ul. Łubinowa, Makowa, Chabrowa – etap I, ul. Mosińska, 
Łubinowa – etap II  • Daszewice: ul. Żwirowa • Dymaczewo Nowe: 
ul. Radosna • Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem – etap I, ul. Cze-
reśniowa, Brzozowa – etap III • Wiórek: ul. Sosnowa, ul. Podleśna 
• Krosno: ul. Leśna – plac zabaw, ul. Strzelecka – etap III, ul. Tylna 
– etap II, ul. Olszynkowa, Krótka • Mieczewo: ul. Szeroka – etap I • 
Krosinko: ul. Kociołek, ul. Skrzynka • Radzewice: ul. Ogrodowa (w 
ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców Sołectwa oraz ze 
środków inwestycyjnych Gminy), Rogalin: ul. Prezydialna – etap I  
i II • Drużyna: ul. Choinkowa – etap II, ul. Wierzbowa (w ramach 
wydatków zgłoszonych przez mieszkańców  Sołectwa),  ul. Pod 
Lasem, ul. Jodłowa, ul. Zacisze (w ramach wydatków zgłoszo-
nych przez mieszkańców Sołectwa) • Sasinowo, ul. Leśna – etap II  
(w ramach wydatków zgłoszonych przez mieszkańców Sołectwa  
i środków inwestycyjnych Gminy) i etap III  (w ramach Funduszu 
Sołeckiego Sołectwa) • Sowinki: ul. Nad Lasem – etap I (w ramach 
Funduszu Sołeckiego Sołectwa) i etap II (w ramach wydatków 
zgłoszonych przez mieszkańców Sołectwa), ul. Miętowa – etap I 
(w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa), Świątniki: ul. Śremska.    

Lampy solarne  z turbiną wiatrową w Czapurach (ul. Gruszkowa, 
Leśna, Wiśniowa, Żurawinowa) – zadanie realizowane z Budżetu 
Obywatelskiego 2020 r.

Kanalizacja sanitarna, wodociągi, odwodnienie

PROJEKTY: wodociąg  wydzielenie części zadania w Sowiń-
cu • opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej  
z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aqanet drugiej opartej 
na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją 
kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic  
i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. BUDO-
WA: wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej i Widokowej  
w Drużynie • wodociąg w ul. Dębowej i Lipowej w Czapurach • 
kanalizacja w ul. Sowinieckiej w związku z przebudową ul. So-
winieckiej • Mosina – przedłużenie ul. Brandysa (przejście pod 
torami kolejowymi ) • sieć wodociągowa w ul. Dębowej i Lipo-
wej w Czapurach • sieć wodociągowa w ul. Krótkiej, Spokojnej  
w  Drużynie • budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla 
odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.

Inne inwestycje 

• utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie – plac zabaw  
z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej w Mo-
sinie • świetlice wiejskie: opracowanie audytów energetycznych 
dla budynków świetlic na terenie gminy wraz z zaplanowaniem 
środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach 
świetlic w Mieczewie, Żabinku i Borkowicach, docieplenie bu-
dynku świetlicy w Żabinku,  przebudowa świetlicy w Krajkowie, 
adaptacja pomieszczenia na łazienki w świetlicy w Daszewicach, 
rozbudowa świetlicy w Sowinkach z termomodernizacją i zago-
spodarowaniem terenu oraz planowana w roku 2021 modernizacja 
starego budynku świetlicy • rozbudowa budynku MOK o dźwig 
osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnospraw-

nych • doposażenie boiska w Babkach  wydatki zgłoszone przez 
mieszkańców sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna - piłkochwyty 
na boisku trawiastym • opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad 
jez. Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym (realizacja 
założona w r. 2021) • adaptacja budynku przy ul. Dworcowej  
3 w Mosinie na Urząd Miejski (w trakcie realizacji) • skatepark – 
ustalenie lokalizacji wraz z zabezpieczeniem środków na projekt 
(planowane w r. 2021) • adaptacja budynku przy zbiegu ul. Dem-
bowskiego i Wiosny Ludów na Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Mosinie (w trakcie realizacji) •  wykonanie I etapu wentylacji 
i klimatyzacji w pomieszczeń budynku OSiR w Mosinie przy ul. 
Szkolnej 1 z planowaną kontynuacją w roku 2021 • rewitalizacja 
Parku Strzelnica - planowane zakończenie V-VI 2021 r.

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

• Baranówko – projekt i budowa siłowni zewnętrznej • Babki, 
Kubalin, Głuszyna Leśna – zamontowanie bramek piłkarskich, 
ułożenie kostki przy podjeździe do dz. 26/2, montaż piłkochwytów 
na boisku trawiastym, doposażenie placu zabaw w urządzenia 
(huśtawka bocianie gniazdo, kosz na śmieci, stojaki rowerowe) • 
Czapury – wyposażenie placu zabaw – wykonano układ ścieżek 
I i II etap; wykonano projekt obiektu małej architektury wraz 
ze zgłoszeniem do Starostwa • Daszewice – modernizacja boiska 
szkolnego – zamontowano bramki piłkarskie i trybuny  • Dyma-
czewo Nowe – doposażenie placu zabaw kontynuacja (trampolina 
i rozbudowa zestawu street workout, ławki) • Dymaczewo Stare 
– doposażenie placu zabaw, odnowa małej architektury, utwar-
dzenie terenu, utwardzenie wjazdu i dojścia do boiska i placu 
zabaw, ustawienie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem kostką 
brukową • Krosinko, Ludwikowo – zmodernizowano pomieszcze-
nia kuchenne w budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie i montaż 
wiaty śmietnikowej i altany ogrodowej, montaż rolet zewnętrz-
nych, montaż drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej 
w pomieszczeniach przyziemia wraz z montażem krat, montaż 
furki w ogrodzeniu • Krosno – wybudowano II etap parkingu 
przy świetlicy wiejskiej , wykonanie ścieżki edukacyjnej (10 tablic 
dwustronnych) • Drużyna, Nowinki – projekt i budowa plac zabaw 
przy ul. Piaskowej wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej 
(tyrolka z podłożem bezpiecznym, biegacz + wioślarz, wahadło + 
wyciąg górny) • Radzewice – wykonanie projektu i budowa zjazdów 
w ul. Kalinową i ul. Sportową • Rogalin – projekt i budowa placu 
zabaw, miejsce na ognisko oraz zamontowanie piłkochwytów na 
boisku wielofunkcyjnym • Żabinko – doposażenie placu zabaw 
Borkowice - wykonanie ogrodzenia terenu za świetlicą • Wiórek 
- zadaszenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy, wykonanie mo-
nitoringu terenu przy świetlicy • Osiedle nr 3 – dostawa i montaż 
wyposażenia w psim parku • Osiedle nr 4 – wybudowano scenę 
przy SP nr 2 w Mosinie • Osiedle nr 6 – wykonanie projektu na 
budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w Mosinie, wykonano 
nawierzchnię bezpieczną i odmalowano elementy placu zabaw. 

 • sprzedaż 20 nieruchomości w trybie przetargowym i bez 
przetargowym o łącznej powierzchni prawie 2,7 ha za kwotę 

Lampy solarne Czapury Świetlica w Sowinkach Sygnalizacja w CzapurachPlac zabaw na PożegowieZbiornik Nowe Krosno

GOSPODARKA GRUNTAMI
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3600 000 zł, przeznaczonych w większości na cele mieszkaniowe,
• nabycie nieruchomości przeznaczonych głównie na cele drogowe 
o łącznej powierzchni 11,7 ha - odpłatnie za kwotę ok. 1 100 000 
zł w trybie umów cywilnoprawnych, ustalenia odszkodowania 
w drodze decyzji administracyjnych oraz nabycia nieodpłatnie 
w drodze tzw. komunalizacji gruntów Skarbu Państwa oraz osób 
prywatnych,
• przeprowadzono 17 przetargów ograniczonych dla rolników  
z terenu gminy Mosina na dzierżawę gruntów rolnych.

Transport

• Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
dla zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 
poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowa-
nie Poznańskiej kolei Metropolitarnej (PKM), Gmina podpisała 
porozumienia w sprawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

• Udzielono powiatowi poznańskiemu pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez powiat 
organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na 
obszarze gminy Mosina, w celu zapewnienia możliwości funk-
cjonowania PKS Poznań SA.

• Uruchomiono nowy przystanek autobusowy w Mieczewie 
przy ul. Szerokiej. Przygotowywana jest dokumentacja projek-
towa dla wykonania nowych przystanków obustronnych przy 
drodze wojewódzkiej DW 431 w Mosinie i Krosinku oraz przy 
drodze powiatowej w  Świątnikach.

Utrzymanie dróg

• Wykonano: tymczasowe utwardzenie z kamienia łamanego 
na ul. Piaskowej w Radzewicach, na drodze przez wieś Żabinko  
w kierunku Sowinek, na ul. Wyczółkowskiego, ul. Malczewskiego 
i ul. Aliny i Czesława Centkiewicz w Mosinie, na ul. Podróżni-
ków i ul. Wiosennej w Sasinowie, ul. Topolowej i wyłagodze-
nie pochylenia podłużnego ul. Wąskiej w Pecnej, ul. Żwirowej  
w Krośnie, dojścia do parku przy ul. Wagnera w Mosinie, ścież-
ki na Sowiniec oraz peronu przystankowego przy ul. Szerokiej  
w Mieczewie •  zjazd w Drużynie w ul. Wierzbową, w Nowinkach 
w ul. Polną, w Rogalinku z ul. Poznańskiej oraz ul. Powozowej,  
w Dymaczewie Nowym w ul. Wczasową  • modernizację kładki 
dla pieszych łączącej targowisko miejskie z ul. Kościuszki w Mo-
sinie • remont fragmentu chodnika w Mieczewie na ul. Szerokiej 
oraz na ul. Poznańskiej w Mosinie • utwardzenia pobocza ul. 
Poznańskiej w Rogalinie • remont chodnika przy pomniku Tade-
usza Kościuszki w Mosinie • remontu chodnika w ul. Mostowej 
w Mosinie • współfinansowano z Miastem Puszczykowo  remont 
mostku na Kanale Mosińskim.

Organizacja ruchu – poprawa bezpieczeństwa

• W celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych zamontowano 
aktywne przejście dla pieszych na ul. Topolowej w Mosinie przy 
szkole podstawowej oraz aktywne przejście dla pieszych na ul. 
Rzeczpospolitej Mosińskiej w Mosinie przy szkole.

• Zamontowano progi zwalniające na ul. Spacerowej, Poznańskiej, 
Strzeleckiej i Krotowskiego w Mosinie, ul. Szerokiej w Mieczewie 
oraz na ul. Słonecznej w Daszewicach, realizowany jest montaż 
progów zwalniających na ul Krosińskiej w Mosinie oraz montaż 
progu oraz radarowego pomiaru prędkości na ul. Poznańskiej 
w Daszewicach.

 • W celu poprawy widoczności zamontowano lustra drogowe 
na ul. Podgórnej, ul. Łąkowej w Wiórku oraz Czereśniowej, ul. 
Szyszkowej w Mosinie.
Budynki

• Przeprowadzono szereg prac remontowych w lokalach miesz-
kalnych stanowiących własność Gminy.

• Wprowadzono nowe uchwały dotyczące gospodarki mieszka-
niowej w naszej Gminie: w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina 
oraz w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina.

 • Wykonano prace remontowe  w świetlicach wiejskich w Mie-
czewie, Rogalinku, Pecnej i Radzewicach.

• Przeprowadzono remont szatni w szkole Podstawowej nr 2  
w Mosinie w ramach zadania „Szatnia na Medal”.

• Wykonano termomodernizację budynku wielofunkcyjnego 
w Pecnej.

• uchwalone zostały przez Radę Miejską w Mosinie 3 miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego: obejmujący 
ponad 210 ha mpzp dla terenów części wsi Krosno oraz części 
wsi Drużyna, mpzp dla terenów części wsi Krosinko oraz części 
terenów miasta Mosina – etap I Krosinko, mpzp dla terenów 
przy ul. Poznańskiej w Czapurach, 

 • przekazano Radzie Miejskiej projekt mpzp dla terenów części 
miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - etap I,

 • przystąpiono do sporządzenia mpzp dla Doliny Kopla,  
 • uchwalone zostały lokalne standardy urbanistyczne z usta-

leniem wskaźników związanych z zabudową mieszkaniową  
w przypadku realizacji potencjalnych inwestycji na podstawie 
tzw. ustawy deweloperskiej, 

• opracowano nowe dokumenty gminnej ewidencji zabytków 
oraz gminnego programu opieki nad zabytkami, 

 • udostępniono w Systemie informacji o terenie gminy Mosina 
warstwy z aktualnie obowiązującymi i historycznymi mpzp, 

 • w zaawansowaniu znajdują się prace nad nowym projek-
tem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy,

 • prace nad uchwałą krajobrazową – przeprowadzono kon-
sultacje społeczne,  

 • sporządzono ocenę aktualności obowiązującego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz planów miejscowych w ramach analizy zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym gminy Mosina w latach 2011-2020.

W latach 2019 i 2020 na bezpieczeństwo przeznaczyliśmy  
z budżetu Gminy Mosina 1 944 092,53 +  2 506 743,16. W roku 
2021 zaplanowano 2 816 236,41 zł.

Sygnalizacja w Czapurach Progi ul. Krosińska w Mosinie Aktywne przejście dla pieszych przy SP2 Uchwała Krajobrazowa Winda dla MOK

Zarządzanie mieniem komunalnym

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

BEZPIECZEŃSTWO
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między innymi: zakup specjalnych ubrań dla jednostek OSP, 
zabezpieczenie środków na zakup nowego radiowozu dla Straży 
Miejskiej, samochód używany typu kombi z UM dla OSP Pecna, 
samochód lekki gaśniczy dla OSP Krajkowo, bieżące środki i dotacje 
na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP (Mosina – 2 
przyczepy, Nowinki – narzędzia hydrauliczne do ratownictwa 
drogowego, Radzewice – 2 aparaty ochrony dróg oddechowych, 
pompa pływająca i rozpieracz kolumnowy), doposażenie maga-
zynu ochrony przeciwpowodziowej, kurs strażników miejskich z 
zakresu obsługi dronów do kontroli spalania odpadów, zwiększenie 
wspólnych patroli SM z Policją. 

Działania antysmogowe

• Wymiana pieców: 
-> w 2019 r. Gmina Mosina podpisała porozumienie w sprawie 

programu „Czyste Powietrze” – wnioski o dofinansowanie składa-
ne są w Urzędzie, skąd po weryfikacji formalnej kierowane są do 
WFOŚiGW w Poznaniu, dokonującego decyzji o dofinansowaniu. 

-> w ramach dofinansowania wymiany pieców ze środków Gminy: 
w roku 2019 (100 000,00 zł.) wymieniono 20 pieców • w roku 
2020 (270 000,00 zł) wymieniono 73 pieców (wdrożono nowe zasa-
dy udzielania dofinansowania również do instalowania solarów do 
podgrzewania ciepłej wody) • w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2021 
r. ( na dofinansowania zaplanowano 300 000,00 zł) – złożonych 49 
wniosków i zawartych kolejnych 35 umów.

• Kampania informacyjno-edukacyjna MOSINA BEZ SMOGU – 
prowadzona od 2019 r. 

• Stacja pomiarowa monitorująca stężenie tzw. pyłu zawieszonego 
w powietrzu (PM10) – uruchomiona na terenie gminy w r. 2020 we 
współpracy z GIOŚ w Poznaniu. 

Nowe nasadzenia drzew i krzewów: dla zrekompensowania ich 
ubytków w roku 2019 posadzono 193 drzewa, kolejnych kilka-
dziesiąt przybyło do końca 2020 r.  • ukończono realizację Parku 
przy Kanale Mosińskim • opracowano koncepcję „Ptasiego Parku”  
w Mosinie, jesienią 2020 Gmina zainicjowała akcję przy współpracy  
z Nadleśnictwem Babki i Wolontariatem WPN: „Posadź swoje drzewo” 
(przełożoną z powodu pandemii Covid-19).

• Działania zmniejszające emisję do atmosfery: wykonano termomo-
dernizację budynków, m.in. SP Rogalinek, budynku wielofunkcyjnego 
w Pecnej • rozpoczęto realizację budowy dróg rowerowych w Parku 
Strzelnica, realizowany jest projekt budowy węzłów przesiadkowych 
w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

• W roku 2019 Gmina wsparła uchwałodawczą inicjatywę obywa-
telską w zakresie uchwały antysmogowej.

Ochrona środowiska naturalnego

• Współpraca z powiatem poznańskim w zakresie usuwania azbestu 
– z dofinansowania kosztów usuwania i utylizacji wyrobów azbesto-
wych skorzystało 46 osób w roku 2019  i 67 osób w roku 2020, do 
końca kwietnia 2021 roku złożono kolejnych 36 wniosków.

• Gmina nawiązała współpracę z Wolontariatem WPN – we wrześniu 
2020 r. przeprowadzona została pierwsza wspólna akcja oczyszczania 
ze śmieci obrzeży lasu WPN, także z Wielkopolskim Parkiem Naro-
dowym i z udziałem mieszkańców. 

• W grudniu 2020 roku ochroną w formie pomników przyrody 
objętych zostało kolejnych 5 okazałych drzew i jedna grupa 3 drzew 
rosnących na terenach administrowanych przez Nadleśnictwa Babki 
i Konstatntynowo.

Gospodarka odpadami

W roku 2020 - zmiany w zakresie gospodarowania odpadami: wpro-
wadzony został obowiązek segregowania odpadów przez mieszkańców.

-> Gmina wprowadziła zwolnienia z części tzw. opłaty śmieciowej 
dla osób o najniższych dochodach, rodzin wielodzietnych oraz za 
kompostowanie bioodpadów roślinnych, pochodzących głównie  
z pielęgnowania zieleni przydomowej. 

-> W skutek zmian systemowych i sytuacji na krajowym rynku, 
spotęgowanej dodatkowo epidemią COVID-19 we wszystkich gmi-
nach nastąpił znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów  
- w tym trudnym czasie udało się jednak istotnie poprawić bilans 
kosztów obsługi systemu odpadowego w kierunku jego samofinan-
sowania z opłaty uiszczanej przez mieszkańców. 

-> W roku 2020 Gmina podjęła strategiczną decyzję o przystąpieniu 
do porozumienia międzygminnego w sprawie gospodarowania od-
padami komunalnymi -> od 1 stycznia br. strumień odpadów segre-
gowanych, a od 1 lutego br. także niesegregowanych (zmieszanych) 
w całości kierowany jest do nowoczesnej instalacji w Witaszyczkach 
.k/ Jarocina. Gmina stała się także udziałowcem spółki ZGO sp. z 
o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zajmującej się 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

W roku 2019 w różnych formach aktywizacji zawodowej uczest-
niczyło łącznie ok. 1755 osób. Odnotowano 7550 świadczonych 
usług na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Centrum Kształcenia 
w Nowinkach odwiedziło 1989 osób, a Internetowe Centrum Edu-
kacyjno-Oświatowe w Świątnikach 2446 osób. W animacjach dla 
dzieci organizowanych od września 2019 wzięło udział 437 dzieci. 
Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Ro-
galinie odwiedziło 17 017 turystów. 

W roku 2020  i pierwszym kwartale 2021 r. działalność realizowa-
na była zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami 
wynikającymi ze stanu epidemii, z wykorzystaniem formuły online.

Formy działalności: pośrednictwo pracy • dyżury pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, dyżury ekspertów ZUS I 
Oddział w Poznaniu • dyżury pracowników I Urzędu Skarbowego  
z Poznania • warsztaty „Pierwsza Pomoc w praktyce”, Targi Edukacji  
i Pracy w Mosinie • seminaria dla obecnych i przyszłych przedsię-
biorców z zajęciami warsztatowymi, konsultacjami i szkoleniami • 
szkolenia w ramach projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” w Gminie Mosina • kursy florystyki i bu-

Kampania „Mosina bez smogu” Sprzątanie śmieci Kampania „Żyj Zdrowo”Sprzęt pożarniczy dla strażakówNasadzenia

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW

Zawarliśmy porozumienie międzygminne Nowe funkcjonalności Ekoharmonogramu Dezynfekcja placw zabawUruchomiliśmy kartę MieszkańcaNowoczesna instalacja - Jarocin

OCHRONA ŚRODOWISKA
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kieciarstwa, j. angielskiego, j. migowego, komputerowy, warsztaty 
terapii manualnej • social media • akcja „Eksperci mieszkańcom” 
(porady online w tematach tarczy antykryzysowej, prawa pracy, 
zakładania i rozwoju firmy, porad konsumenckich czy reklamacji) • 
organizacja warsztatów z psychologiem „Spokojnie, to tylko stres” •  
„GCI Radzi” – cykl warsztatów z efektywnego zarządzania czasem, 
rozwoju osobistego, motywacji • animacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży •  ICEO w Świątnikach i CK Nowinki – spotkania inte-
gracyjne mieszkańców oraz zajęcia cykliczne dla dzieci i dorosłych.  
Akcje i kampanie społeczne

Uruchomiono:
-> program Mosińska Karta Mieszkańca – system zniżek i ulg ofe-

rowanych przez Gminę i Partnerów programu,  
-> stronę mosina.budzetyjst.pl z prezentacją budżetu Gminy i re-

alizowanych inwestycji w ramach kampanii „Zainwestuj w rozwój 
Gminy Mosina!”, 

-> narzędzia do rozliczania PIT za pośrednictwem pitax.pl, z moż-
liwością wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego,

-> stronę mosina.konsultacjejst.pl do prowadzenia konsultacji 
społecznych,

-> aplikacje: transparentnejst.pl (rozbudowa platformy do konsultacji 
społecznych), Smart Tour (aplikacja turystyczna), Mobilna Mosina 
w ramach Programu Mosińska Karta Mieszkańca, 

-> kampanię #żyjzdrowo – akcje informacyjno-edukacyjne  
w zakresie promowania zdrowego stylu życia i ochrony środowiska, 

-> akcję informacyjną dotyczącej wycinania drzew i nowych na-
sadzeń, 

-> nowe funkcjonalności aplikacji Ekoharmonogram, 
-> kontynuowano konkurs na najlepszą pracę dyplomową doty-

czącą Gminy. 
Wspieranie działalności organizacji i stowarzyszeń

• w ramach uchwały dotyczącej rozwoju sportu na terenie gminy 
dofinansowano 53 zadania łącznie na kwotę 937 000,00 zł.

• w  ramach konkursów na realizację zadań w ramach pożytku 
publicznego dofinansowano 127 zadań łącznie na kwotę 518 
705,00 zł, z zakresu: pomocy społecznej, w tym  działalności 
na rzecz rodziny, podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomo-
ści narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, edukacji 
publicznej, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, wypo-
czynku dzieci i młodzieży w trakcie wakacji i ferii zimowych, 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony 
zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, małych grantów, 
ochrony przeciwpożarowej.
Rok 2020 - działania w związku z COVID-19

-> w marcu 2020 – decyzje i działania przeciwko rozprze-
strzenianiu się wirusa: zawieszenie zajęć w gminnych placów-
kach oświatowych, ograniczenie dostępu do samorządowych 
instytucji z jednoczesnym wdrożeniem środków bezpieczeń-
stwa dla interesantów i pracowników, zamknięcie targowi-
ska miejskiego, zamknięcie placów zabaw, codzienne raporty 
burmistrza i bieżąca informacja dla mieszkańców o sytuacji 
epidemicznej na terenie gminy za pośrednictwem www.mo-
sina.pl, FB Gminy Mosina, „Informatora Mosińskiego”, 
-> wdrożenie wszystkich możliwych warunków bezpieczeństwa 

sanitarnego chroniących mieszkańców przed zakażeniem -> 
ponowne uruchomienie targowiska miejskiego w warunkach 
bezpieczeństwa sanitarnego, dezynfekcja miejsc w przestrzeni pu-
blicznej, placówek oświatowych, autobusów komunikacji gminnej, 
-> działania pomocowe w celu minimalizacji uciążliwości  
w funkcjonowaniu: 

• dla wszystkich mieszkańców –> zaopatrzenie w maseczki 
ochronne, wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją 
miejską,

• dla Seniorów -> uruchomienie akcji:  „Koronawirus – Senio-
rzenie nie jesteś sam”  -> pomoc w robieniu zakupów,

• dla handlujących na targowisku i ich klientów -> uruchomienie 
E-targowiska Mosina,

• dla prowadzących gastronomię i ich klientów –> akcja „Za-
mawiaj jedzenie do domu”,

• dla przedsiębiorców, płatników Gminy Mosina -> pakiet po-
mocowy, 

• dla uczniów i nauczycieli -> wsparcie zdalnego nauczania 
sprzętem komputerowym z pozyskanych na ten cel 200 000,00 
zł środków zewnętrznych,

• dla wsparcia podnoszenia świadomości zdrowotnej miesz-
kańców -> kampania edukacyjno-informacyjna „Żyj zdrowo”,

• dla wsparcia gminnych inwestycji -> ponad 6 mln zł pozy-
skanych w ramach samorządowej tarczy antykryzysowej. 

• Podjęliśmy strategiczną decyzję o przystąpieniu do Mię-
dzygminnego Porozumienia w sprawie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Gmina została także udziałowcem spółki 
ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

• Powołana została Spółka z o.o. „Park Strzelnica”  z zadaniem 
budowy pływalni w Mosinie, a po wybudowaniu - do zarządza-
nia basenem.

• Podjęliśmy działania na rzecz powstania Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mosinie dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Opracowany został projekt adaptacji budynku u zbiegu 
ulic Wiosny Ludów/Dembowskiego, obecnie rozpoczęła się re-
alizacja inwestycji.

• Podjęliśmy decyzję o rozbudowie szkół w Rogalinie, Rogalinku 
i w Krosinku oraz termomodernizacji szkoły w Daszewicach – dla 
zaspokojenia ostatnich już, najważniejszych 
potrzeb w zakresie infrastruktury oświatowej. 

• Pozyskaliśmy dofinansowanie do budowy 
ważnych komunikacyjnie dróg – wybudowanej 
już ul. Brzechwy oraz ul. Lema  w Mosinie. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Kampania „Żyj Zdrowo” Targi Edukacji i Pracy w Mosinie Bezpłatne Kursy dla mieszkańców Letni wypoczynek Kampania „Żyj zdrowo”

Dezynfekcja placw zabaw Akcja pomocy w pandemii Maseczki dla mieszkańców „Żyj zdrowo”- konkurs ekologiczny Komputery dla szkół

WAŻNE DECYZJE
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Informacja o obowiązku 
podatkowym

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej. 
Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 

budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fun-
damenty i dach (art. 3 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane) Zgodnie  
z kształtującą się od pewnego czasu linią orzeczniczą, jako budynek 
należy uznać również wielkogabarytowe hale namiotowe (wyrok 
NSA z dnia 24.11.2016 r. o sygn. II FSK 2968/14, wyrok WSA  
w Gliwicach z dnia 29.11.2017 r., sygn. I SA/Gl 897/17, wyrok 

WSA w Rzeszowie z dnia 11.10.2018 r., sygn. I Sa/Rz 737/18).
Budowle w posiadaniu większości przedsiębiorców to:
• parkingi, place, drogi, chodniki, 
• ogrodzenia i bramy, 
• wiaty, 
• zbiorniki (podziemne i naziemne),
• kominy,
• nośniki reklamowe,
• części budowlane/fundamenty maszyn i urządzeń,
• sieci uzbrojenia terenu (np. kanalizacyjne, wodne, elektrycz-

ne, itp.).
Przypominamy, że przedsiębiorca, który deklaruje grunty  

i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  
powinien wykazywać do opodatkowania także posiadane budowle. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie, chętnie udzielą 
Państwu dodatkowych informacji telefonicznie lub mailowo  
w zakresie podatku od nieruchomości: Honorata Przybylska, tel. 
61 8109 517, honorata.przybylska@mosina.pl, Agnieszka Nu-
rzyńska-Cieślak, tel. 61 1018 218, agnieszka.cieslak@mosina.
pl, Katarzyna Jujka, tel. 61 8109 515, katarzyna.jujka@mosina.
pl. 	    Urząd Miejski w Mosinie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło 
konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy, któ-
rego celem jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków 
pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek 
i społeczeństw, aby stały się bardziej zrównoważone, odporne  
i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane  
z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Krajowy Plan Odbudo-
wy jest podstawą do skorzystania z przygotowanego przez Unię 
Europejską Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 
z którego Polska ma do dyspozycji ponad 57 miliardów euro.  
W ramach konsultacji, Burmistrz Przemysław Mieloch w imieniu 
Gminy Mosina, skierował do Prezesa Rady Ministrów swoje uwagi  
i wnioski dotyczące inwestycji dla naszej Gminy oraz potrzebnych 
zmian zapisów w projekcie KPO. 

Treść pisma Burmistrza:
„W pierwszym rzędzie chciałbym zwrócić uwagę na trzy za-

gadnienia, które nie znalazły należytego miejsca w projekcie 
dokumentu:

1. Zauważalny jest zdecydowanie brak jakiegokolwiek pozy-
tywnego odniesienia do polskich pokładów węgla kamienne-
go i brunatnego, choćby w kontekście zgazowywania   węgla   
 i   wykorzystania   go   do   produkcji   wodoru   oraz syntetycz-
nego   gazu   ziemnego, co może   być   istotnym   elementem   
systemu   bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski ale  
i całej Unii Europejskiej.

2. W zasadzie nie określono wątku retencji, jako elementu za-
bezpieczającego trwałe korzystanie z wody, co z widzenia rozwoju 
państwa jest niezwykle ważne.

3. Brak jakichkolwiek odniesień do sportu, aktywności fizycznej 
jako elementu niezbędnego dla zachowania zdrowia społeczeń-
stwa, co jest jednym z elementów rozwoju gospodarczego. Tylko 
zdrowe osoby mogą jak najbardziej efektywnie funkcjonować.

W tym zakresie wnoszę zadanie: Budowa basenu z pomiesz-
czeniami rekreacyjnymi i sportowymi (szacowany koszt 25 
mln zł). Nadto wnoszę o wprowadzenia zadań inwestycyjnych:

A2.1.3 Adaptacja budynku przy ul. Wawrzyniaka „Kogucika” 

na cele kulturalne (szacowany koszt 5 mln zł)
A2.1.3 Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, 

edukacyjne, turystyczne, administracyjne wraz z rewaloryzacją 
Parku Budzyń i budową przystani kajakowej

A4.1.2 Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłob-
kowym (szacowany koszt 11 mln zł)

B3.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym, 
Dymaczewie Nowym, Bolesławcu, Borkowicach (szacowany koszt 
38 mln zł)

B3.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogalinie, Świątnikach, 
Radzewicach i Mieczewie (szacowany koszt 44 mln zł)

B3.1.2 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Rogalin-
ku, Sasinowie, Rogalinie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie 
(szacowany koszt 13 mln zł)

B3.1.3 Budowa monitoringu miejskiego (szacowany koszt 1 
mln zł)

E1.1.2. Zakup 4 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 
ładowania (szacowany koszt 11 mln zł)

E2.2.1. Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Miasta Mo-
sina – inny przebieg części DW 431 (szacowany koszt 155 mln zł)

Zmiany w zapisach:
B3.1.4 Pasywne obiekty lokalnej aktywności społecznej
Jedyne wymienione w tych Inwestycjach obiekty to biblioteki 

oraz domy kultury, podczas gdy lokalnymi obiektami aktywności 
społecznej są świetlice, które ze względu na położenie na terenach 
wiejskich, pełnią dla mieszkańców wsi często jedyne miejsca gdzie 
rozwija się społeczna aktywność. Obiektami lokalnej aktywności 
społecznej są również tworzone przez gminy Centra organizacji 
pozarządowych, a także Centra edukacyjno-oświatowe. Nie bez 
znaczenia dla lokalnej aktywności społecznej są również utrzy-
mywane przez samorządy muzea i galerie sztuki. Jednak oprócz 
bibliotek oraz domów kultury żadne z ww. obiektów nie zostały 
ujęte w Inwestycjach B3.1.4. 

Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina.” 
JN

Gmina w konsultacjach KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY
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bezpIeczeŃSTwO



od 1 kwietnia do 30 września 2021
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. rozpoczął 

się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą 
jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon. 
Udział w spisie jest obowiązkowy. 

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić 
samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych 
o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis 
internetowy trwa do 30 czerwca 2021 r. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem 
powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, 
dane są zbierane metodami: 

• wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spiso-

wego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza 
spisowego, 

• wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza 
spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w opro-
gramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiad tą metodą 
do odwołania prowadzony będzie telefonicznie).

Szczegóły dotyczące spisu oraz zbieranych w nim danych – na stronie 
spis.gov.pl, a także mosina.pl->komunikaty. Infolinia spisowa – tel. 22 
279 99 Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże 
się z możliwością nałożenia kary grzywny do 5 000 zł, co jest ujęte  
w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Metody przeprowadzenia 
spisu
Samospis internetowy 

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny,  
w wyznaczonym terminie. Respondenci uzupełniają wymagane 
dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej 
GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana  
w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, 
osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco 
sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. 

            https://spis.gov.pl/
Spis przez telefon 

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji „spisz się 
przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników 
statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 
pod numerem: 22 279-99-99.

Spis przez rachmistrzów
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się po-

przez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, 
zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie 
spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany 
przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  
numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej 
pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną 
na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego 
Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów 
bezpośrednich (odwiedzać respondentów w domach), aż do odwo-
łania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów 



mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet 

albo poprzez infolinię spisową, nikt nie będzie dzwonić do re-
spondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wy-
łudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności 
i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent 
niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura 
Spisowego w swoim miejscu zamieszkania - w Gminie Mosina 
tel. 611-018-224.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni  
w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie 
z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na 
stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczęd-
ności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty 
czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań 
w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wy-
łudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne  
i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe 
są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej 

niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 
Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego 

tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS 
kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 
(infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00  
i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub 
poprzez formularz dostępny na stronie https://stat.gov.pl -> Pytania 
i zamówienia -> Pytanie o Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań, zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgło-
szenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Gminny Punkt Spisowy
Gminny punkt spisowy znajduje się w Gminnym Centrum 

Informacji w Mosinie Pl. 20 Października 22, 62-050 Mosina.  
W punkcie samodzielnie dokonujemy spisu.

Wizyta wymaga wcześniejszego, telefonicznego umówienia się 
611 018 224.

Spisałeś się przez Internet? 
Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!
 
Osoby, które zgłoszą kod do loterii wezmą udział w losowaniach 

nagród I-ego stopnia (kart przedpłaconych o wartości 500 i 1000 
PLN) oraz w losowaniu finałowym o nagrodę główną – 14 lipca 
2021 r.

Jak to zrobić? To proste:
• Po wypełnieniu formularza spisowego pobierz unikatowy 

10-znakowy kod, uprawniający do wzięcia udziału w loterii.
• Zarejestruj otrzymany kod do 7 lipca 2021 r. na stronie https://

loteria.spis.gov.pl/.
• Oglądaj transmisje online z losowań na YouTube i Facebook 

na profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!
W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy o kontakt, numer 

22 871 99 21 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, 
koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). Organizatorem loterii 
jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.



Mobilne punkty spisowe

Jeśli Twoi bliscy, seniorzy, osoby starsze nie posiadają dostępu do komputera, Internetu mogą dokonać samospisu w punkcie. 
W każdym sołectwie będą funkcjonowały mobilne punkty spisowe. Punkty będą otwarte w godzinach 12:00-18:00. Spisu dokonujemy 

samodzielnie. W każdym punkcie mobilnym dyżurować będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie, który będzie służył pomocą 
merytoryczną i techniczną. Osoby, które chcą dokonać spisu w imieniu członków rodziny muszą posiadać przy sobie ich PESEL.

Narodowy Spis Powszechny – Punkty Spisowe w Gminie Mosina - harmonogram

Data Miejscowość Adres

*7.05.2021 r. Rogalin Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 8 62-022 Rogalin

*10.05.2021 r. Borkowice, Bolesławiec Świetlica Borkowice 25

*12.05.2021 r. Daszewice Świetlica ul. Piotrowska 4, Daszewice

14.05.2021 r. Czapury, Kubalin, Babki, Głuszyna Świetlica ul. Poznańska 78/80, Czapury

17.05.2021 r. Nowinki i Drużyna Świetlica ul. Powstańców Wielkopolskich 17

19.05.2021 r. Dymaczewo Nowe Świetlica ul. Wincentego Witosa 11, Dymaczewo Nowe

21.05.2021 r. Dymaczewo Stare Świetlica ul. Bajera 34, Dymaczewo Stare

24.05.2021 r. Krajkowo, Baranowo Świetlica Krajkowo 24

26.05.2021 r. Krosinko, Ludwikowo Świetlica ul. Wiejska, 47 Krosinko

28.05.2021 r. Mieczewo Świetlica ul.  Szeroka 3, Mieczewo

31.05.2021 r. Pecna, Konstantynowo Świetlica ul. Główna 50, Pecna

02.06.2021 r. Radzewice Świetlica ul. Długa 17, Radzewice

07.06.2021 r. Rogalinek, Sasinowo Świetlica ul. Kościelna 3, Rogalinek

09.06.2021 r. Sowinki, Sowiniec, Baranówko Świetlica Sowinki 1C

11.06.2021 r. Świątniki Świetlica ul. Kórnica 8A, Świątniki

14.06.2021 r. Wiórek Świetlica ul. Podleśna 22, Wiórek

16.06.2021 r. Żabinko Świetlica Żabinko 33

18.06.2021 r. Krosno Świetlica ul. Piaskowa 6, Krosno

*Dyżury tych mobilnych punktów już się odbyły. Zapraszamy do skorzystania z kolejnych terminów, z Gminnego Punktu Spisowego 
lub innych metod spisu.
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Punkt Szczepień 
Powszechnych

Rozpoczął działalność Punkt Szczepień Powszechnych   
w dotychczasowej lokalizacji Punktu Szczepień Populacyjnych  
– w Mosinie przy ul. Wawrzyniaka. 

Po konsultacjach z właścicielami działających na terenie gminy 
podmiotów medycznych, Burmistrz Gminy Mosina zaproponował 
utworzenie trzech Punktów Szczepień Powszechnych z potencjalną 
możliwością szczepień łącznie blisko 12,5 tys. osób tygodniowo: jeden 
obsługiwany przez spółkę VIS Medica z lokalizacją w Mosińskim 
Ośrodku Kultury przy ul. Dworcowej (2 zespoły szczepienne – do 
2880 osób na tydzień) oraz dwa organizowane przez Medicomplex 
z lokalizacją w Mosinie ul. Wawrzyniaka  (4 zespoły - do 4800 
szczepień na tydzień) i w Krośnie przy ul. Nektarowej  (4 zespoły – 
do 4800 szczepień na tydzień).

Wojewoda Wielkopolski wraz NFZ dokonał wyboru jednego 
punktu – przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie. Formalnie decyzja nie 
została jeszcze wydana, choć z informacji ze strony Medicomplex 
wynika, że punkt przy ul. Wawrzyniaka został już wskazany w sys-
temie informatycznym. Właściciel spółki Medicomplex zapewnił, iż  
w przypadku konieczności zwiększenia możliwości szczepień, może 
uruchomić dodatkowe zespoły szczepienne, a nawet dodatkową 
lokalizację szczepień we własnym obiekcie. Praktyczne informacje 
związane z COVID-19 -> s. 2.      

           
Co dalej z pływalnią?

Rada Miejska w Mosinie z inicjatywy radnych Klubu Radnych 
„OdNowa” Gminy Mosina podjęła uchwałę o likwidacji spół-
ki „Park Strzelnica”. „OdNowa” wskazywała, że nie stać gminę 
na tę inwestycję. Zaproponowałem Radzie pozyskanie dodatko-
wych środków przez uzyskanie podatków od budowanych i roz-
budowywanych firm?. W odpowiedzi usłyszałem, że mamy za-
korkowaną Mosinę. Usilnie namawiałem do projektowania ronda  
u zbiegu Szosy Poznańskiej i ul. Piotra Mocka. Niewiele brakowało, 
aby głosami Klubu „OdNowa” sprawa ronda upadła.

Pływalnia
To wymarzona przez wielu inwestycja. Prace na koncepcją, a póź-

niej projektem, rozpoczęły się jeszcze w minionej kadencji. Odbyło się 
szereg spotkań, wizyt studyjnych na innych pływalniach. Ostatecznie 
przyjęto koncepcję i w roku 2018 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

Trwały nieustanne dyskusje, co do sposobów finansowania tej inwe-
stycji. Ostatecznie Rada Miejska uznała, że najlepiej będzie powołać 
spółkę (2019), która wybuduje i będzie eksploatowała pływalnię. Powo-
łanie spółki miało pozwolić, mówiąc w skrócie, zaoszczędzić VAT na 
budowie. Spółka miała również pozyskać część środków na pływalnię 
z obligacji przychodowych.

Zgodnie z wolą Rady Miejskiej został przyjęty akt założycielski spółki. 
Rada Miejska rekomendowała wybór członków Rady Nadzorczej – 
Pauliny Agnieszki Kubackiej, Rafała Ratajczaka, Adam Andrzeja Wdo-
wickiego. Uznałem tę rekomendację, choć formalnie mogłem wybrać 
innych członków. Następnie Rada Nadzorcza w trybie konkursu wyłoniła 
Prezesa Spółki „Park Strzelnica” sp. z o.o. Włodzimierza Koralewskiego.

Rada Miejska w Mosinie, w czasie powołania spółki wyposażyła ją 
w kwotę 3,7 mln zł, zdecydowanie niewystarczającą do wybudowania 
pływalni. Prezes Włodzimierz Koralewski rozmawiał w sprawie finan-
sowania inwestycji przez podmioty prywatne. Niestety spółka miała za 
krótką historię. Złożyłem wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych na dofinansowanie rzędu 22,5 mln zł, niestety bez skutku.

Rada Miejska powołała spółkę m.in. dla pozyskanie środków z obli-
gacji przychodowych, które są relatywnie drogie, gdzie dodatkowym 
kosztem jest prowizja, marża oraz zmienna stopa procentowa.

Tymczasem rozpoczęliśmy rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego, co do możliwości pozyskanie środków z programu Jessica2, 
który jest tańszy od obligacji przychodowych. Nie ma prowizji, nie ma 
marży, jest tylko STAŁE oprocentowanie w rzędu 0,5 proc. na 20 lat. 
Nie ma tańszego finansowania. Niezależnie od inflacji, która rośnie, 
oprocentowanie wynosi 0,5 proc.

Kiedy trwały właśnie prace nad najtańszym finansowaniem budowy 
pływalni, Klub „OdNowa” rozpoczął działania na rzecz likwidacji 
spółki, której wcześniej Rada Miejska nie zapewniła środków na tę 
inwestycję. Na sesji specjalnej, w marcu 2021 Rada Miejska podjęła 
uchwałę o likwidacji spółki. Jednocześnie padły słowa, że Komisja 
Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego 
podejmą temat Jessica2.

Głównym argumentem na rzecz likwidacji spółki i zaniechania bu-
dowy pływalni było stwierdzenie: „teraz nas na to nie stać”.̀

Skąd pieniądze?
Dokonano aktualizacji kosztorysu pływalni na kwotę ok. 25 mln zł. 

W ramach funduszu Jessica2 byłoby do pozyskania 20 mln zł spłacane 
przez 20 lat po 1 mln zł plus 0,5 proc oprocentowania stałego. Od kilku 
miesięcy trwają rozmowy z firmą STORA ENSO, która chce rozbudować 
swój zakład o ponad 3 hektary. Pomijając kwestię 120 nowych miejsc 
pracy, dałoby to gminie ponad 600 tys. zł dodatkowego podatku rocz-
nie, a więc ponad połowę kwoty raty rocznej spłaty Jessica2. Gdyby 
STORA ENSO rozbudowała się i gdyby pojawiła się taka druga firma, 

to z dodatkowego podatku z tych dwóch firm Gmina miałaby pokrycie 
rat Jessica2. Ale znowu padają słowa o tym, że jak powstanie STORA 
ENSO to Mosina będzie dodatkowo zakorkowana.

Rondo
Dla zmniejszenia korków zaproponowałem w projekcie budżetu na 2021 

r. projektowanie ronda na skrzyżowaniu Szosa Poznańska i ul. Piotra 
Mocka. Niewiele brakowało, a propozycja projektowania ronda byłaby 
usunięta głosami radnych Klubu „OdNowa”. Na jednej z komisji niemal 
wszyscy członkowie tego Klubu głosowali przeciw, tylko dwóch z nich 
się wstrzymało od głosu. Wszyscy inni radni, spoza Klubu „OdNowa” 
głosowali „za”. Ostatecznie w budżecie projekt ronda został przyjęty, 
choć z obciętą kwotą 50 tys. zł. Na sesji w kwietniu kwota została 
podniesiona o 30 tys. zł, 50 tys. zł ma dołożyć Urząd Marszałkowski.

Czy możemy odwrócić sytuację?
Wszystko zmierza do zaprojektowania, a później wybudowania ronda. 

Jeżeli będzie rondo, to pozwólmy rozbudować się STORA ENSO i innym 
firmom. Z ich podatków wpłyną dodatkowe środki. Wówczas radni, 
którzy mówią: „teraz nas na to nie stać”, będą mogli zmienić zdanie. 
Usiądźmy jeszcze raz do basenu, do Jessica2.

Z ostatniej chwili
Tradycyjnie już jako burmistrz Gminy Mosina wziąłem udział w kon-

sultacjach, tym razem Krajowego Programu Odbudowy. W projekcie 
dokumentu zupełnie pominięto sport, budowę infrastruktury sportowej. 
W piśmie zwróciłem się o poszerzenie KPO o sport i wskazałem budowę 
pływalni w Mosinie. Jak się okazuje, 15 maja br. zapowiedziano budo-
wę 100 pływalni w ramach KPO. Bardzo się cieszę, że uwzględniono 
mój wniosek, choć oczywiście nie ma pewności, czy uda się pozyskać 
dofinansowanie. 

Więcej na stronie www.mosina.pl
Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina
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Sprawozdanie
z działalności 
Rady Miejskiej 
kwiecień 

Rada Miejska w Mosinie obradowała w kwietniu 
na jednej sesji i 9 posiedzeniach komisji. Radni 
złożyli 13 interpelacji i zapytań.

Komisja Rewizyjna zajmowała się kontro-
lą postępowania dotyczącego zrealizowanej  
w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodocią-
gu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej 
inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Sosnowej w Pecnej”. Na drugim posie-
dzeniu rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu. Komisja Rewizyjna prze-
prowadziła też analizę zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych w roku 2020 z dofinansowaniem 
zewnętrznym.

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego 
zajmowała się sprawozdaniem z realizacji za-
dań niewygasających na dzień 31 marca 2021 
r., koncepcją skanalizowania Rogalina, Świątnik, 
Radzewic, Mieczewa oraz Dymaczewa Starego, 
Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca.

Członkowie komisji  analizowali  przychody  
i koszty utrzymania, z uwzględnieniem kosztów 
remontów w budynkach i lokalach komunalnych  
w latach 2018 -2020. Omawiano także gminne 
zasoby komunalne i podstawowe problemy z tym 
związane. Oceniano też sposób zarządzania mie-
niem. Radni wysłuchali również informacji na 
temat realizacji projektów uspokojenia ruchu na 
terenie gminy, poprawy bezpieczeństwa przejść 
dla pieszych oraz poprawy bezpieczeństwa dla 
rowerzystów.

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promo-
cji  radni wysłuchali sprawozdania z podjętych 
przez Gminę działań  w związku z pandemią. 
Omówiono rynek pracy w gminie w kontekście 
pandemii. Członkowie Komisji  przeanalizowali 
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały 
dotację w roku 2020 oraz sprawozdanie z realizacji 
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie gminy 
Mosina. Analizowano także wysokość płac pra-
cowników administracji i obsługi w szkołach oraz 
dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół oraz przedszkoli.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała  
w kwietniu na dwóch posiedzeniach. Opiniowa-
no projekty uchwał dot. m.in. zmiany budżetu  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dyskutowano 
nad przeznaczeniem wolnych środków z 2020 

r. To kwota ok. 9 mln zł. Propozycje Burmistrza  
w zakresie podziału tej kwoty w wysokości ok.  
6 mln zł radni zaopiniowali pozytywnie. O prze-
znaczeniu pozostałych środków Rada podejmie 
decyzje na sesji w maju.  Zaplanowano także 
dodatkowe posiedzenie poświęcone tej sprawie.

Radni zapoznali się z analizą wpływu pande-
mii na finanse samorządu w 2021 r. Burmistrz 
przedstawił radnym kwartalne sprawozdanie  
z dochodów i wydatków. Przedstawiciele mło-
dzieży zaprezentowali wspólną koncepcję budo-
wy skateparku. Dyskutowano także o kosztach 
realizacji tego zadania.

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa obradowała 
także na dwóch posiedzeniach. Pierwsze z nich 
było poświęcone planowaniu i zarządzanie te-
renami zieleni w gminie, drugie  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennemu. Dyskutowa-
no o przyczynach wydłużania procedur opraco-
wywania planów miejscowych,  przeprowadzono 
analizę rejestru wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy.  Dyskutowano o działalności Gmin-
nej Komisji Urbanistycznej. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów przyległych do 
rzeki Kopel w Daszewicach, Babkach i Czapurach.

Mimo długich dyskusji Komisja nie zaopinio-
wała pozytywnie projektu planu dotyczącego 
części miasta Mosiny między ul. Leśmiana  
i Śremską oraz Karolewem. Radni byli przeciwni 
lokalizowaniu na tym obszarze strefy produkcyj-
no-usługowo-magazynowej. 

Wybory sołtysa/przewodniczącego  
po nowemu

W czasie XLIV sesji Rada Miejska w Mosinie 
dokonała zmiany 4 statutów jednostek pomoc-
niczych Gminy Mosina: Sołectwa Czapury Osie-
dla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, Osiedla nr 
6 „Za Moreną” w Mosinie, Osiedla nr 7 „Nad 
Jeziorem” w Mosinie. Wybory będzie organizo-
wał Burmistrz, który na 60 dni przed wyborami  
w obwieszczeniu poda terminarz wyborów.

Kandydat na sołtysa może zgłosić się sam lub 
zostać zgłoszonym przez inną osobę. Do zgło-
szenia musi dołączyć pisemne oświadczenie  
o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a także 
listę z 20 podpisami stałych 
mieszkańców Sołectwa popie-
rających tego kandydata. Kan-
dydatów do Rady Sołeckiej 
zgłasza kandydat na sołtysa. 
Wybory odbywają się w lokalu 
wskazanym przez Burmistrza. 
Przeprowadza je Komisja Wy-
borcza. Wybranym na Sołtysa 
zostaje kandydat, który uzy-
skał największą liczbę głosów. 

Nowe ulice
W czasie XLIV sesji Rada 

Miejska podjęła 4 uchwały w sprawie nadania 
nazw drogom.  Jaskrowa i Powojnikowa to na-
zwy nowych ulic w Borkowicach, a Pigwowa  
i Granitowa to nowe ulice w Daszewicach.  
W tym roku Rada podjęła już 3 podobne uchwały, 
w 2020 roku nadała nazwy aż 23 nowym ulicom. 
Gmina się rozwija, przybywa mieszkańców, ale 
niestety prawie połowa z nich mieszka przy uli-
cach nieutwardzonych. 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniach 
komisji

W maju Rada Miejska będzie zajmowała się 
przede wszystkim analizą wykonania budżetu za 
2020 rok. Szczegółowy zakres tematów posiedzeń 
komisji można sprawdzić na portalu przeznaczo-
nym dla mieszkańców http://mosina.esesja.pl/ 
Oprócz porządku obrad znajdują się tam projekty 
uchwał, materiały informacyjne oraz wyniki gło-
sowań.  Komisje obradują nadal w trybie zdal-
nym. Zachęcamy do udziału w posiedzeniach. 
Link do posiedzenia na platformie ZOOM może 
otrzymać każdy, kto zwróci 
się w tej sprawie do Biura 
Rady. Zapraszamy. 

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Mosinie
                             

Inicjatywa radnych z poparciem Komendy 
Głównej PSP

W tegorocznym budżecie  radni zaproponowali 
przeznaczenie 300 000 złotych, jako wkład na 
zakup ciężkiego wozu dla OSP Mosina. Inicjatywa 
znalazła się w budżecie Gminy Mosina co umoż-
liwiło OSP Mosina podjęcie dalszych działań. 
Na początku maja na stronie Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej ukazała się lista 314  
jednostek, które otrzymają dofinansowanie na 
zakup wozów w 2021 r. Na liście znalazła się 
również jednostka z Mosiny! Bezpieczeństwo 
Mieszkańców jest dla nas priorytetem! Dzięku-
ję za wzorową współpracę 
z Radą Miejską -  Heavy 
Rescue  SGRT OSP Mosi-
na. Trzymamy kciuki za 
dalsze działania na rzecz 
pozyskania dla jednostki 
nowego wozu 
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Konkurs Młodzieżowy Mosty
Droga Młodzieży! Wiemy, że lubicie działać i macie mnóstwo 

pomysłów na fajne projekty, ważne dla Waszych kolegów, koleżanek 
i osób mieszkających w okolicy!  Może chcecie np. pomóc przy 
odmalowaniu ściany przy świetlicy lub zagospodarować zanie-
dbaną przestrzeń, albo zorganizować niepowtarzalne wydarzenie?

Ten konkurs jest dla WAS!
Do 7 czerwca  br. możecie wnioskować na ten cel o kwotę od 

500 zł do 2000 zł.
Opracowanie pomysłu i wypełnienie wniosku nie powinno 

sprawić Wam większych trudności, tym bardziej, że z naszej 
strony deklarujemy pomoc!  Wszystko zawarliśmy w Regulami-
nie konkursowym, który znajduje się na stronie www.gib.org.pl 
w zakładce MOSTY.

Warunek jest prosty – działanie ma służyć dobru wspólnemu, a to 
nie jest Wam przecież obce! Stąd też wzięła się nazwa MOSTY, jako 
metafora  łączenia, nawiązywania wzajemnych relacji, przyjaźni 
i otwartości na potrzeby drugiego człowieka lub społeczności, 

w której żyjecie. Możecie do 
tego zaprosić instytucje, or-
ganizacje, sołectwa czy rady 
osiedlowe, osoby, grupy nie-
formalne, firmy itp. Liczy się 
pomysł i zaangażowanie! 

O wsparcie może ubiegać się 
Grupa Młodzieżowa w wieku 
od 12 do 20 lat.

Jest to pierwszy taki kon-
kurs zorganizowany dla Was   
w naszej Gminie oparty na zasadach Partnerstwa pomiędzy sto-
warzyszeniem Grupa Inicjatywna Baranówko, Stowarzyszeniem 
AMBITIO, Szkołą Podstawową im. A. Wodziczki w Rogalinku, 
który został dofinansowany w ramach Programu „ Lokalne Part-
nerstwa PAFW”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności , który 
realizowany jest  przez Akademię Filantropii w Polsce. Działajcie! 

Grupa Inicjatywna Baranówko

Nowoczesne ubrania dla OSP 
z gminy Mosina

Gmina Mosina zakupiła nowoczesne ubrania dla ochotniczych 
straży pożarnych. W pierwszej transzy trafiły one do 4 jednostek: 
OSP Mosina – 13 kompletów, OSP Pecna – 12 kompletów, OSP 
Radzewice – 6 kompletów, OSP Nowinki – 3 komplety. To pierwsza 
partia specjalnych ubrań dla gminnych jednostek OSP – w tym 
roku do naszych strażaków trafii kolejna partia. Specjalne ubra-
nia, dzięki zastosowanym materiałom i nowoczesnej technologii 
produkcji, zapewniają najwyższą ergonomię pracy, bezpieczeństwo 
podczas akcji oraz bardzo dobrą widoczność.   JN

Sprzątaj po swoim psie! 
Las nad Głuszynką w Czapurach jest miejscem rekreacji dla wielu oko-

licznych mieszkańców. Niestety skarżą się oni, że częstym procederem 
jest zanieczyszczanie ścieżek spacerowych przez wyprowadzane tu także 
licznie psy. Przypominamy, że na właścicielu psa ciąży obowiązek sprzą-
tania po czworonogu w miejscach publicznych.  Na postawie Kodeksu 
Wykroczeń art. 145, a także „Regulaminu utrzymywania porządku  
i czystości na terenie Gminy Mosina”, służby porządkowe mogą za takie 
wykroczenie wystawić mandat. Podczas patroli terenowych, Straż Miejska 
w Mosinie będzie monitorować pod tym kątem także las nad Głuszynką.    

Sprzątanie po własnym psie jest ważne nie tylko ze względów estetycz-
nych, ale także i przede wszystkim – ze względów zdrowotnych. Kał 
psi, czy innych zwierząt, powoduje zagrożenie zarażenia się chorobami 
pasożytniczymi i bakteryjnymi, które mogą przenosić się na inne psy, ale 
są też groźne dla ludzi, przede wszystkim dla dzieci. Maluchowi, który 
dotknie takiej kupy grozi wiele chorób. Dlatego tak ważne jest przestrze-
ganie zakazu wprowadzania psów m.in. na place zabaw. 

W kale zwierząt może znajdować się tak groźny pasożyt, jak glista psia 
i glista kocia. Jedna dorosła glista jest w stanie znieść kilkadziesiąt tys. 
jaj dziennie, które mogą w glebie przeżyć do 10 lat, zachowując zdol-
ność zarażania. Jaja pasożytów z trudem wnikają do gleby i pozostają 
w łatwo dostępnej wierzchniej warstwie podłoża. Jedną z wielu cho-
rób odzwierzęcych jest toksokaroza, wywoływana właśnie przez glisty.  
W cięższych przypadkach (lub później zdiagnozowanych) choroba ta 
powoduje problemy ze wzrokiem, w tym zaburzenia widzenia, zaćmę, 
zez a nawet ślepotę. Dlatego: 

• nie narażaj zdrowia innych – sprzątaj po swoim psie. Psie kupy wy-
rzucaj do koszy na śmieci, albo – jeśli są w pobliżu – do specjalnych 
koszy na psie odchody, 

• akcesoria do sprzątania możesz kupić w sklepie zoologicznym. Możesz 
też użyć zwykłego foliowego woreczka, 

• regularnie odrobaczaj swojego psa lub kota, bo chore zwierzę zagraża 
zdrowiu ludzi i innych zwierząt. 

J. Nowaczyk
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22 marca – 23 kwietnia 
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 35 osoby, z cze-

go 11 zostało pouczonych, przeciwko jednej osobie skierowano 
wniosek do sądu rejowego o ukaranie, a wobec 13 sprawców 
wykroczeń zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 850 
zł. 9 osób legitymowano w związku z wykonywaniem czynności 
wyjaśniających dot. zgłaszanych spraw i interwencji. Osoby po-
uczone: 6 za nieprawidłowe parkowanie samochodów, 1 za naru-
szenie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku,  
2 za zaśmiecanie miejsc publicznych, 1 za zakłócanie porządku 
publicznego, 1 za niedopilnowanie psów. Osoby ukarane: 1 za 
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 5 za niedopilno-
wanie psów, 3 za spalanie odpadów, 2 za nieobyczajny wybryk, 
1 za niezastosowanie się do polecenia przeparkowania pojazdu 
zaparkowanego w miejscu zabronionym, 1 za zanieczyszczenie 
pasa drogowego. Wniosek do sądu rejonowego – 1 osoba za nie-
prawidłowe parkowanie pojazdem.

Wykonano 48 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komi-
sariatu Policji w Mosinie. W trakcie służb kontrolowano prze-
strzeganie kwarantanny, podejmowano interwencje domowe 
oraz zabezpieczano miejsca zdarzeń losowych.

Przeprowadzo-
no 12 kontroli  
w zakresie spa-
lania odpadów 
(uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia z art. 191 
ustawy o odpadach) na nieruchomościach w Pecnej, Mieczewie, 
Daszewicach, Krośnie i Mosinie. Nieprawidłowość stwierdzono 
w 1 przypadku w miejscowości Pecna.Odłowiono 5 psów, które 
zostały umieszczone w przytulisku. 1 nieodebranego psa prze-
transportowano do Schroniska w Skałowie.Przewieziono 6 osób 
do Ośrodka dla osób nietrzeźwych w Poznaniu. Odholowano 
1 pojazd mający znamiona wraku (Czapury). Transportowano 
dwukrotnie żywność dla osób pozostających w izolacji domowej 
COVID 19. Przyjęto 147 interwencji od mieszkańców, które do-
tyczyły: 43 zwierzyny (dzikiej, bezpańskiej, padłej, sprawdzenia 
warunków bytowych), 32 ochrony środowiska (w tym podejrzenia 
spalania odpadów), 35 ochrony spokoju i porządku publiczne-
go, 24 ruchu drogowego (w tym nieprawidłowego parkowania),  
9 uszkodzeń infrastruktury i innych awarii, 3 zagrożenia zdro-
wia i życia (wypadki, osoby potrzebujące pomocy medycznej), 
1 zagrożenia p-poż.    oprac. J. Nowaczyk

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

Wielkogabaryty – korekta
W poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego” zamieszczony został harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych  

i elektroodpadów. Przedstawiamy korektę dotyczącą rejonów, w przypadku których nie zostały wykazane wszystkie ulice, z wy-
kazem brakujących ulic i datami odbioru odpadów.  

Rejon Gminy Mosina Brakujące ulice wielkogabaryty elektrosprzęt

Mosina Spokojna 12.04 17.09

Daszewice Szyszkowa, Wąwóz 11.06 8.10

Daszewice Jarzębinowa, Klonowa, Łąkowa 14.06 8.10

Czapury Gromadzka, Spokojna, Poranek 16.06 11.10

Czapury
Borówkowa, Malinowa, Jeżynowa, Żurawinowa, Kokosowa, 

Polna
17.06 11.10

Czapury Pomarańczowa 21.06 12.10

Brzozowa, Lipowa, Wiązowa, Grabowa, Widna 24.06 13.10

Rogalin Nowa, Podleśna 05.07 18.10

Rogalin Kórnicka 07.07 18.10

Rogalinek Poznańska 09.07 19.10

Rogalinek Brzozowa 12.07 19.10

Rogalinek Wiosenna 14.07 20.10

Radzewice Sportowa 21.07 21.10

Krosno os. Miodowe, os. Słoneczne, os. Morena 23.07 22.10

Krosno Olszynka 26.07 22.10

Krosno Graniczna, Pogodna, Turkusowa, Nektarowa 28.07 25.10

Pecna Kwiatowa, Wierzbowa 09.08 27.10

Pecna Jemiołowa 13.08 28.10

Dymaczewo Nowe Leśna 27.08 05.11

Borkowice Bajkowa 30.08 08.11

Drużyna Jaśminowa, Ogrodnicza 06.09 10.11

Drużyna Pod Lasem 08.09 12.11

Jeziory 10.09 15.11
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o Ewie Wilczyńskiej 
– w rocznicę śmierci

Rok temu odeszła Pani Ewa Wilczyńska – nasza wspaniała 
Szefowa, wybitna pedagog, wielka przyjaciółka dzieci, osoba 
niezwykła. 

Jako młoda nauczycielka rozpoczęła pracę w Żabnie. Później współtworzyła 
i przez większość swojego życia pracowała w nowo powstałym przedszkolu 
przy ul. Topolowej w Mosinie – początkowo jako nauczycielka, a następnie 
jego wieloletnia dyrektorka. Na początku lat 90. pojawiła się inicjatywa 
utworzenia w Mosinie przedszkola integracyjnego, do którego mogłyby 
uczęszczać dzieci z niepełnosprawnościami, a które zapewniłoby im oraz ich 
rodzicom nie tylko opiekę, ale też fachową pomoc. Pani Ewa zdecydowała 
się podjąć to wyzwanie. W efekcie, wraz ze współpracownikami stworzyła 
wspaniałą placówkę, bardzo potrzebną i docenianą przez lokalną społecz-
ność do dziś. Większość Jej życia zawodowego, to rozwijanie przedszkola 
przy Topolowej i nieustanne kształcenie jego kadry tak, aby nauczyciele, 
pracując z dziećmi z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, jak najlepiej 
służyli pomocą swoim podopiecznym. Zasługi naszej Szefowej dostrzegali i 
doceniali wszyscy. Na 2 lata przed emeryturą, ze względu na zmianę prawa 
oświatowego i wymogów kwalifikacyjnych na stanowisku dyrektora, Pani 
Ewa przestała pełnić tę funkcję, pracując dalej jako nauczycielka, którą była 
przede wszystkim.

Odeszła  niespodziewanie 17 maja 2020 r. Jej nagła śmierć zszokowała nas 
i pogrążyła w głębokim smutku. Pandemia i jej ograniczenia nie pozwoliły 
nam pożegnać Jej tak, jak na to zasługiwała. Dziś chcemy Jej powiedzieć 
to, co dyktują nam serca.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
/ks. Jan Twardowski/

Kochana Pani Ewo,
słowo „Kochana” nie jest przypadkowe. Choć nie mówiłyśmy do Ciebie 

po imieniu, to wszystkie czułyśmy się swobodnie w tej relacji, jak z zaufaną 
koleżanką. „Pani” wynikało z szacunku. Nie da się opowiedzieć, jak wiele 
Tobie zawdzięczamy. Przeżyłyśmy razem przygodę życia, współtworząc nasze 
przedszkole integracyjne. Mamy tyle pięknych wspomnień! Jesteśmy zaszczyco-
ne, że dawno temu zaprosiłaś nas na wspólną wędrówkę ścieżkami integracji, 
edukacji i człowieczeństwa.

Pozyskałaś nas – młodą kadrę przedszkola – swoją otwartością, szczerością 
i gotowością do dyskusji. Bardzo ceniłaś sobie rozmowę, wymianę myśli i 
poglądów. Bywałaś stanowcza i wymagająca, a jednocześnie ciepła i serdecz-
na. Przedstawiałaś własne argumenty, ale słuchałaś też tego, co my mieli-
śmy do powiedzenia i szanowałaś nasze zdanie – wszystkich pracowników, 
nie tylko nauczycieli. To była dla nas bardzo ważna lekcja. Swoją postawą 
uczyłaś nas szacunku i uważności. Posiadałaś talent charyzmatycznego 
przywódcy. W naturalny sposób gromadziłaś wokół siebie ludzi i pozytywnie 

motywowałaś do działania dla wspólnego dobra, zawsze w 
atmosferze wzajemnej życzliwości i poszanowania, bez wy-
noszenia się ponad innych. Wrodzona skromność i pokora 
nie przeszkadzały Ci w odważnym podejmowaniu wyzwań, 
których nie brakowało. Rozpoczynając pracę nie wiedziałyśmy,  
z jak trudnym tematem przyjdzie nam się mierzyć. Ty 
wiedziałaś, a jeśli czegoś nie wiedziałaś, otwarcie o tym 

mówiłaś i się dokształcałaś. Chętnie dzieliłaś się swoją wiedzą i do-
świadczeniem z nami, nie oczekując wdzięczności. Podziwiałyśmy 
Cię, kiedy z determinacją wydeptywałaś ścieżki do ludzi i instytucji  
z jakimkolwiek doświadczeniem w obszarze integracji. Uczyłaś się od nich. 
Konsekwentnie wdrażałaś nowe rozwiązania i cierpliwie tłumaczyłaś nam, 
o co w tym wszystkim chodzi. To było ogromne wyzwanie, bo integracja w 
oświacie praktycznie nie istniała, nie było wytycznych w prawie oświatowym, 
polskojęzycznej literatury fachowej, Internetu. Często musiałaś działać intu-
icyjnie. Takie to były czasy: praca na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami 
(dziś: specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) ograniczała się do szkół spe-
cjalnych. Niektórzy mówili, że porywasz się „z motyką na słońce”, że ten 
wysiłek Ci się nie opłaci, ale przecież Ty nigdy nie dbałaś o swoje interesy. 
Szłaś własną drogą, wytyczając nowe szlaki i zyskując wielu sprzymierzeń-
ców. Zawsze byłaś lokalną patriotką, działałaś dla naszego miasta, naszego 
przedszkola i naszych dzieci. Siłę czerpałaś ze swojej wiedzy i doświadczenia,  
a przede wszystkim z wiary, która była dla Ciebie bardzo ważna. Jako osoba 
refleksyjna zawsze rozważałaś, czy cele, które chcesz realizować, są słuszne. 
Ceniłyśmy Twoją mądrość, rozwagę i wierność wartościom. Do dzisiaj staramy 
się postępować podobnie. 

Ukształtowałaś nas nie tylko zawodowo – w dużej mierze ukształtowałaś 
też nasze postawy życiowe, za co jesteśmy Ci bardzo wdzięczne. Jak nikt inny 
umiałaś cieszyć się codzienną, dobrą pracą. Kochałaś ją, ona była Twoją pasją, 
źródłem satysfakcji i spełnienia. Miałaś wyjątkowy dar wydobywania z ludzi 
ich najlepszych cech i porywania ich do wspólnego działania. Obdarowałaś 
nas na całe życie, wydobywając z nas to, co najlepsze i ucząc, jak możemy z 
tego korzystać, służąc innym. Tobie Pani Ewo zawdzięczamy to, że dziś wciąż 
czerpiemy radość ze swojej pracy, że nie spoczywamy na laurach, że wciąż 
jesteśmy twórcze, kreatywne i pełne energii. Wciąż chce nam się chcieć, szukać 
nowych rozwiązań i zarażać innych entuzjazmem. Kochamy życie we wszystkich 
jego aspektach – jak Ty. I często Ciebie wspominamy, zawsze z uśmiechem.

Odeszłaś tak, jak żyłaś: skromnie, po cichu, jakbyś swoim odej-
ściem nie chciała sprawiać kłopotu. Wiedz jednak, że w naszej pamięci  
i w naszych sercach pozostaniesz na zawsze jako osoba serdeczna, szlachetna, do-
bra, prawa, empatyczna i życzliwa, gotowa nieść pomoc każdemu potrzebującemu. 
Znać Ciebie i pracować z Tobą, to był dla nas wyjątkowy przywilej i zaszczyt. Dzię-
kujemy Pani Ewo za to, że tu byłaś, za Twoją mądrość, energię i zapał, którymi nas 
obdarowałaś. Zostałaś w każdym zakątku naszego przedszkola, zostałaś z nami  
w naszej pamięci i sercach. I to jest piękne. 

Twoja Załoga

Platforma zakupowa
Urząd Miejski w Mosinie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych w trybach wskazanych w ustawie z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
r., poz. 2019 ze zm.) realizuje na platformie zakupowej  znajdującej 
się pod linkiem https://przetargowa.pl/tag/platforma-przetargowa/

W celu zapoznania się z platformą oraz możliwościami tech-
nicznymi, należy wejść na wyżej wymieniony link i skontaktować 
się z wykonawcą Open Nexus Sp. z o.o. w zakładce „Kontakt/
skontaktuj się z nami” lub samodzielnie zapoznać się z platformą 
korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie pod linkiem: 
https://akademia.przetargowa.pl/demoplatformy?utm_source=websi-
te&utm_medium=CTA    Urząd Miejski w Mosinie

maseczkI z WUW
W dniach 31 marca i 1 kwietnia br., na zlecenie Gminy jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej odebrały z magazynu  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu  130 tys. sztuk maseczek jednorazowego użytku dla Gminy 
Mosina, w opakowaniach po 20 szt. Po zasięgnięciu opinii członków Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina podjął 
decyzję o złożeniu maseczek w gminnym magazynie na terenie budynku 
wielofunkcyjnego w Pecnej, z przeznaczeniem do ich dalszej dystrybucji 
na terenie szkół i przedszkoli, przy zachowaniu rezerwy dla pozostałych 
mieszkańców. W dniach 4 – 5 maja, maseczki dystrybuowane przez Straż 
Miejską i Ochotniczą Straż Pożarną trafiły do szkół i przedszkoli, z przezna-
czeniem przekazania po jednym opakowaniu (20 szt.) uczniom, podopiecz-
nym przedszkola oraz ich opiekunom, niezbędnych w drodze do szkoły lub 
przedszkola i w drodze powrotnej, do czasu zniesienia takiego obowiązku. 
Maseczki zostały przekazane także sołtysom i przewodniczącym zarządów 
osiedli.        JN



18

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2021

SpORT

Sezon futsalowy dobiegł końca, nasza drużyna amRack CRB 
Mrówka Mosina zajęła ostatecznie 5-te miejsce w tabeli, tracąc na 
trzy kolejki przed końcem, nadzieję na drugą lokatę, która dawała 
by szansę gry w meczach barażowych o Ekstraklasę. Mimo to był 
to najlepszy nasz sezon, w którym uplasowaliśmy się za takimi 
drużynami jak Legia Warszawa, AZS UG Gdańsk, FC10 Zgierz  
i zespołem Widzewa Łódź – rewelacją drugiej części rozgrywek. 

Pod wieloma względami to był ciężki sezon, wszystkim dała się we 
znaki pandemia. Mrówki też padły jej ofiarą, musiało się z nią zmagać 
kilku zawodników, na szczęście bez poważniejszych konsekwencji. 
Do tego kilka kontuzji i w pewnym momencie skład mocno się 
skurczył. Na szczęście zmiennicy udźwignęli ten ciężar i mogliśmy 
się cieszyć z kilku bardzo ważnych zwycięstw, których w sumie 
odnieśliśmy 14 (najbardziej cieszy pokonanie Legii Warszawa na 
własnym parkiecie). Dołożyliśmy do tego 5 remisów i zanotowaliśmy 
7 porażek, co dało nam 47 pkt. (warto dodać że drużyna z trzeciego 
miejsca zdobyła ich 50) więc było bardzo blisko. Strzeliliśmy 110 
bramek z czego 35 oczek zaliczył Daniel Lebiedziński uzyskując 

drugie miejsce w lidze. Po stronie strat zapisaliśmy 97 straconych 
goli. W tym jakże udanym dla nas sezonie, bardzo brakowało nam 
wsparcia naszych kibiców na trybunach. Jednakże wszystkie nasze 
mecze były transmitowane w telewizji internetowej, a starcie z Legią 
Warszawa na żywo obejrzało prawie 3000 widzów!

Liczymy, że następny sezon pod tym kątem będzie dużo lepszy  
i kibice zasiądą na trybunach z głośnym dopingiem.

Szczególne podziękowania dla instytucji, bez których projekt Futsalu 
w Mosinie nie miał by szans powodzenia, w szczególności: Gminie 
Mosina, amRack, CRB Mrówka Mosina, Anton Rohr, Klieb, Bostik, 
PHU Martex oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Już dziś 
zapraszamy do kibicowania w nadchodzącym sezonie 2021/2022! 
      UKS Orlik

Naszej drużynie, która podbiła serca wielu mosińskich kibiców, 
gorąco gratulujemy wszystkich bramek i trzymając kciuki za kolejne 
w następnym sezonie, życzymy dalszych, ligowych sukcesów! 

Redakcja

Otwarcie Sezonu 2021
W poniedziałek, 3 maja, oficjalnie rozpoczęliśmy żeglarską przy-

godę 2021.  W regatach, które jednocześnie były eliminacjami do 
Międzyklubowych Regat o Puchar Przechodni OSiR w Mosinie 
w klasie Omega, udział wzięło 6 załóg trzyosobowych. Wygrała 
załoga Pawła Kluczyńskiego. Drugie miejsce zdobyła załoga Micha-
ła Biskupa. Na trzecim miejscu uplasowała się załoga Stanisława 
Tubisa. Po regatach, komandor Jacek Mądrawski tradycyjnie otwo-
rzył sezon. Obecny na żeglarskiej inauguracji Waldemar Demuth 
– kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, podsumował 
dotychczasową działalność klubu i życzył wszystkim żeglarzom 
udanego sezonu. Oficjalne spotkanie zakończyło się wspólnym 
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.     

zapisy na 7 Bieg „Elegant na 5”
Bieg odbędzie się 20 czerwca 2021 r. w Wiórku, na terenach Nadleśnic-

twa Babki. Bieg, który odbywał się od kilku lat ulicami miasta, na chwilę 
obecną jest niemożliwy do zorganizowania w dotychczasowej formie. 
Dlatego podjęliśmy decyzję o przeniesieniu biegu na tereny leśne. Trasa 
tegorocznego „Eleganta” będzie biegła pięknymi terenami nadwarciańskiej 
części Nadleśnictwa Babki. W zależności od przepisów obowiązującego 
prawa bieg odbędzie się w jednym z dwóch możliwych scenariuszy:

1. Bieg z formie tradycyjnej, 2. Bieg wirtualny.
W obu przypadkach gwarantujemy oznaczenie trasy, elektroniczny po-

miar czasu oraz identyczny pakiet startowy. Szczegóły znajdziecie Państwo 
w regulaminie, który znajduje się na stronie www.mosinskiegp.pl Biegi 
dla dzieci i młodzieży odbędą się tylko w przypadku organizacji biegu 
w formie tradycyjnej na dystansach: 200 m – biegi dla przedszkolaków, 
300 m – biegi dla klas I-III szkół podstawowych, 1400 m – biegi dla klas 
IV – VIII szkół podstawowych. W trybie biegu wirtualnego biegi dziecięce 
i młodzieżowe nie odbędą się. Zapisy na biegi dzieci przyjmowane są 
wyłącznie przez elektroniczną formę rejestracji.

Na poszczególne biegi obowiązują limity. Zapoznajcie się dokładnie  
z regulaminem i zapisujcie się na bieg! Spotykamy się w Wiórku! Osoby, 
które zapisały się na 7 Bieg „Elegant na 5” w roku ubiegłym, zostały 
automatycznie przeniesione na tegoroczny termin – 20 czerwca 2021 r. 

Zapisy oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.mo-
sinskiegp.pl w zakładce 7 Bieg Elegant na 5. Organizator: Klub Sportowy 
Idmar oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.  Zadanie współfinan-
sowane ze środków Gminy Mosina.               OSiR

amRack CRB Mrówka 
– podsumowanie sezonu
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ZAJĘCIA W OSIR W MOSINIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie serdecznie zaprasza na za-

jęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia 
grupowe odbywają się zarówno na świeżym powietrzu jak i online 
przez aplikację zoom. Zajęcia w tej formie będą odbywać się do 29 
maja. Po tym terminie wracamy na zajęć, które odbywać się będą 
w hali sportowej.  

Zajęcia na świeżym powietrzu odbywają się w poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki oraz soboty. Zajęcia na platformie zoom we wtorki, 
czwartki oraz soboty. 

Zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz senio-
rów. Wśród szerokiej oferty czekają na Państwa 23 godziny treningo-
we, wśród których znajdziecie takie zajęcia jak: joga, pilates, strong 
fitness, jumpy, smukłe uda, fit lady, ćwiczenia ogólnorozwojowe dla 
biegaczy, karate, jumpy dla dzieci od 7 roku życia, talia osy, smukła 
sylwetka, super forma, zumba, zmysłowe ciało, tai chi, gimnastykę 
dla seniorów oraz wiele innych. Oferujemy również treningi perso-
nalne pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. 

Akceptujemy karty: Multisport Clessic, Multisport Plus, Multisport 
Activ, Multisport Kids, Multisport Senior, FitProfit, FitSport, OK 
SYSTEM. Przypominamy również, że na osoby posiadające Mosińską 
Kartę Mieszkańca czekają zniżki!

Siłownia w OSiR w Mosinie jest otwarta do 29.05 br. dla osób, które:
– uprawiają sport zawodowy, 
– posiadają licencję i zaświadczenie, że są członkami kadry na-

rodowej,
– są zawodnikami pobierającymi stypendium sportowe (w rozu-

mieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),
– uprawiają sport w ramach ligi zawodowej lub reprezentacji olim-

pijskiej lub paraolimpijskiej, – biorą udział we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez odpowiedni polski związek spor-
towy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych, 

– biorą udział w szkoleniu i współzawodnictwie w sporcie akade-
mickim realizowanym przez Akademicki Związek Sportowy.

Zgodnie z założeniami polskiego rządu, od 30 maja br. siłownia 
będzie otwarta dla wszystkich osób chcących z niej korzystać. 

Na terenie obiektu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
– zakrywanie ust oraz nosa,
– dezynfekcja rąk,
– utrzymanie dystansu społecznego, min. 1,5 m. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Jubileusz z Gminą Seelze
W dniach 30 kwietnia  i 7 maja br. na platformie ZOOM odbyło 

się spotkanie dot. Jubileuszu współpracy partnerskiej między Gminą 
Mosina i Seelze. 

Planowany już w ubiegłym roku jubileusz niestety ze względu na 
pandemię  koronawirusa został przełożony na rok 2021- na czerwiec 
w Mosinie i   październik w Seelze. Biorąc jednak pod uwagę sytuację 
związaną z  pandemią, zmieniające się przepisy oraz obostrzenia, 
podczas rozmowy na  ZOOM z Burmistrzem Seelze Detlefem Schall-
hornem, Burmistrzowie podjęli wspólnie  decyzję o realizacji tego 
wydarzenia w innej niż tradycyjna wizyta  formule, która w tym roku 
będzie obejmowała m.in. przygotowanie filmu podsumowującego 20 
lat współpracy oraz wystawy okolicznościowej. Jeśli sytuacja pozwoli, 
spotkanie bezpośrednie w obu gminach odbędzie się  w 2022 roku. 

Karolina Adamczyk-Pięta

Z pomocą pogorzelcom
19 marca spłonął dom państwa Słomów w Krosinku. W wyniku 

pożaru, rodzina – dwóch braci i ich 91-letnia mama zostali bez dachu 
nad głową. Mieszkańcy solidaryzujący się z tą rodziną, zorganizo-
wali dla nich zrzutkę, a Gmina Mosina udzieliła doraźnego wsparcia  
w postaci odzieży, pościeli, koców i żywności. Rodzina pogorzelców 
otrzymała także od Gminy pomoc finansową, w ramach zasiłku 
celowego udzielanego w takich sytuacjach. Urząd Miejski w Mosinie 
uruchomił również specjalne subkonto, na które można dokonywać 
wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców.

Po pożarze dotkniętym tragedią mieszkańcom Krosinka, dach nad 
głową zapewniła tymczasowo rodzina. Państwo Słoma swój dom muszą 
zbudować na nowo. Na ich nieruchomości pozostało gospodarstwo, 
którym muszą się zajmować, dlatego dom trzeba odbudować jak 
najszybciej. Do tego potrzebna jest jednak decyzja Ministra Klimatu 
i Środowiska – zgoda na odstępstwo, gdyż ich 100-letni dom stał na 
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie prawo budowy 
jest ograniczone.

Na początku kwietnia Burmistrz Przemysław Mieloch przedstawił 
sytuację tragedii rodziny z  Krosinka Posłowi na Sejm RP Bartłomiejowi 
Wróblewskiemu, który zadeklarował swoją pomoc. W poniedziałek 
26 kwietnia Bartłomiej Wróblewski spotkał się w Krosinku z poszko-
dowaną w pożarze rodziną, by przekazać informację o pomyślnym 
wyniku swoich rozmów w Ministerstwie, gdzie uzyskał deklarację 
wydania zgody na odstępstwo w sprawie odbudowy ich domu.

Przypominamy numer subkonta, na które można dokonywać 
wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców dotkniętych tra-
gedią – rodzinę, która utraciła w pożarze dom. 

23 9048 0007 2101 0000 0215 0072 
Nie bądźmy obojętni, pomóżmy!   J. Nowaczyk



20

INFORMATOR MOSIŃSKI maj 2021

KącIK hISTORyczNy

Potencjały kulturowe Gminy 
Mosina

29 kw ie tn ia 
w Mosińsk im 
Ośrodku Kultury 
odbyły się dwa bardzo ważne spotkania w formie wywiadu gru-
powego. Zaproszeni goście – osoby pasji, wrażliwości na kulturę, 
artyści, twórcy, społecznicy, działacze i aktywiści mosińskich 
organizacji i stowarzyszeń, rozmawiali na temat potencjałów kul-
turowych Gminy Mosina. Spotkania były kolejnym elementem 
procesu  badawczego i powstawania diagnozy podczas realizacji 
projektu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Spotkanie pro-
wadzili Monika Januszewska – animator Narodowego Centrum 
Kultury oraz Piotr Firych doktor nauk o kulturze  z Instytutu 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom. Powstał 
bardzo ważny i ciekawy materiał, zawierający wiele gotowych 
rekomendacji, które w całości zostaną zamieszczone w przygo-
towywanej diagnozie. Projekt Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2021 realizowany przez Mosiński Ośrodek Kultury składa się  
z dwóch etapów. W pierwszym, która potrwa do końca czerwca 
prowadzimy głównie badania, których celem jest opracowanie 
diagnozy potencjałów kulturowych Gminy Mosina i wypracowanie 
niezbędnych rekomendacji. 

Etap ten zakończymy formą naboru najciekawszych inicjatyw 
kulturalnych mieszkańców naszej gminy. 

W drugim nastąpi realizacja wspólnie z autorami wybranych od 
3 do 7 inicjatyw, z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych 
i kadrowych Ośrodka.     MOK Mosina

PLANUJEMY WYDARZENIA!
Mosiński Ośrodek Kultury prowadzi obecnie działalność z za-

chowaniem wymogów wynikających z obostrzeń pandemicznych, 
jednak liczymy, że już wkrótce spotkamy się na koncertach i in-
nych formach kulturalnych. Mamy nadzieję na szybkie spotkania 
w obiektach zamkniętych i w plenerze.  

Plany na najbliższe miesiące: 
- 9 czerwca 2021 r. zaprosimy mieszkańców na Koncert Operetkowy,  

piękne arie operetkowe w wykonaniu profesjonalnych artystów – 
szczegóły już wkrótce, 

- w wybraną sobotę każdego letniego miesiąca będziemy zapraszać 
widzów na spotkania z muzyką klasyczną – koncerty plenerowe  
w przestrzeni nieopodal kościoła parafialnego w Mosinie, z udziałem 
śpiewaków operowych oraz instrumentalistów,  

- zaplanowane wcześniej koncerty Kasi Stankiewicz & Varius 
Manx oraz zespołu Piękni i Młodzi, które miały się pierwotnie 
odbyć w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2020, zorganizu-
jemy prawdopodobnie w Hali Sportowej OSiR przy ul. Krasickiego  
w Mosinie. Koncerty już w czerwcu, jak tylko sytuacja pandemiczna 
zezwoli na koncerty z udziałem 50 % widowni, 

- plenerowy koncert zespołu KOMBI założonego przez  Sławomira 
Łosowskiego – planowany jest 15 sierpnia 2021 r. Imprezy masowe 
w plenerze nadal są mocno niepewne. Być może w połowie sierpnia 
będą już możliwe, 

- koncert zespołu IRA akustycznie – odbędzie  w Hali sportowej 
OSiR przy ul. Krasickiego  22 października 2021 r. Wkrótce uru-
chomimy powtórną sprzedaż biletów na to wydarzenie, 

- w zależności od sytuacji pandemicznej planujemy wiele innych 
ciekawych form, które odbędą się w przestrzeni publicznej: przed-
stawienia teatralne, prezentacje uliczne, seanse kina plenerowego,  
koncerty muzyczne i wokalno-muzyczne z udziałem uznanych gwiazd 
rap, muzyki rockowej, pop, country i smooth jazz. 

ZAPRASZAMY 
Bieżące informacje na stronie kultura.gmina.pl 

Mosiński Ośrodek Kultury

Eko Piknik
Mosiński Ośrodek Kultury  oraz Jadłodzielnia z Przyrodobraniem 

zapraszają na Eko Piknik na promenadzie nad Kanałem Mosińskim 
(od ul. Mostowej do Zielonego Rynku) 29 maja 2021r. w godz. 16:00 
– 19:00 . Co w programie?

Sport na rozgrzewkę dla najmłodszych, ekowarsztat - zbuduj z nami 
domki dla owadów, szkółka - rośliny chronią powietrze - ekologicz-
ne kompozycje roślinne, walizka ekobadacza – eksperymenty oraz 
doświadczenia z wodą, pomaluj z nami wiosnę – wielkie malowanie 
wzdłuż kanału, leśna edukacja z Przyrodobraniem. Co zrobić, jak 
pszczółka pokąsała? Pierwsza pomoc z prawdziwej karetki. Czy pies 
jest najlepszy na smutki? Pluszak za nakrętki. Skarpetka za uśmiech 
oraz wiele innych ekodziałań! Dołącz do nas! Zapraszamy!

Na pikniku obowiązują zasady i ograniczenia wynikające z aktualnych 
obostrzeń dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Burmistrz Gminy Mosina
oraz Komisja Ochrony Środowiska, 

Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Mosinie

Z A P R A S Z A J Ą
Mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, organizacje społeczne oraz 

podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w konkursie

ZIELONA  GMINA  2021
Zgłoszenie udziału w konkursie można składać w Urzędzie Miej-

skim w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
do dnia 1 czerwca 2021 r.

Formularz karty zgłoszeniowej dostępny jest w Biurze Obsługi 
Interesanta oraz na stronie mosina.pl->Komunikaty, gdzie dostępny 

jest również regulamin konkursu. 
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W ubiegłym roku, grupa mieszkańców – pasjonatów skateboardingu, 
podjęła oddolną inicjatywę poprawy warunków dla uprawiania tej formy 
aktywności w naszej Gminie. Dla jej wsparcia, zorganizowali oni w miejscu 
istniejących urządzeń na Czarnokurzu spotkanie pod hasłem „Dajemy 
sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie”. O tej inicjatywie pisaliśmy 
wcześniej na łamach „Informatora Mosińskiego”. Organizatorzy czerwcowej, 
ubiegłorocznej akcji złożyli wniosek do Burmistrza o podjęcie możliwych 
działań w kierunku poprawy warunków do bezpiecznego realizowania 
skateboardingu. Obecnie skatebording, zarówno w Polsce, jak i w Mosinie, 
przeżywa okres prawdziwego rozkwitu i osób korzystających z istniejącego 
obiektu na Czarnokurzu ciągle przybywa tak, że nie jest on już w stanie 
ich pomieścić, by był on w pełni bezpieczny.  Burmistrz Przemysław Mie-
loch spotkał się z przedstawicielami wnioskodawców i przychylając się 
do zasadności ich wniosku zarekomendował Radzie Miejskiej w Mosinie 
wprowadzenie do budżetu Gminy na rok 2021 wykonania projektu i bu-
dowy skateparku.

Również Rada Miejska w Mosinie uznała zasadność tej oddolnej inicja-
tywy i w uchwalonym przez nią 21 stycznia br., tegorocznym budżecie 
Gminy Mosina znalazło się zaproponowane przez Burmistrza w projekcie 
budżetu zadanie: „Skatepark: wykonanie projektu i budowa”. Inicjatorzy 
akcji „Dajemy sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie”  zaproszeni 
zostali na spotkania Rady, na których przedstawili Burmistrzowi i Rad-
nym swoje propozycje rozwiązań przy budowie obiektu. W tych spotka-
niach udział wzięli także inni przedstawiciele środowiska skateboardingu,  
a  owocem przeprowadzonej dyskusji jest koncepcja skateparku przekazana 
Burmistrzowi i Radnym, opracowana przez inicjatorów ubiegłorocznej, 
czerwcowej akcji, przy współpracy innych pasjonatów deskorolki. W oparciu 
o tę koncepcję powstanie teraz projekt skateparku w Mosinie. 

Zapotrzebowanie środowiska skateboardingu  na taki obiekt sygnali-
zowane było już wiele lat temu. W roku 2010 powstał nawet projekt ska-
teparku z pozwoleniem na budowę. Jednak środki finansowe wskazane  
w kosztorysie opracowanym na podstawie tamtego projektu, przewyższyły 
znacznie możliwości ówczesnego budżetu Gminy. Sprawa wróciła w po-
przedniej kadencji i w roku 2018 powstała koncepcja skateparku w „Parku 
Strzelnica”. Podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których 
uczestniczyła grupa młodzieży reprezentująca wówczas pasjonatów desko-
rolki i podobnych form aktywności okazało się, że zaproponowane przez 
Burmistrza możliwe rozwiązania na terenie Parku, nie spełniły ostatecznie 
oczekiwań tamtej grupy młodych mieszkańców. Dlatego zrezygnowano  
z takiego obiektu w Parku, nie zarzucając jednak planów jego budowy. Teraz 
skatepark, którego projekt powstanie w oparciu o nową koncepcję, a który 
spełniać będzie zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i lepsze warunki 
do rozwijania bardzo popularnej obecnie wśród dzieci i młodzieży pasji, 
powstanie na terenie OSiR między boiskiem treningowym, a ul. Harcerską 
i Kanałem Mosińskim.    Joanna Nowaczyk

Mikołaj Szynklewski, przedstawiciel oddolnej ini-
cjatywy na rzecz budowy skateparku:  Koncepcję 
skateparku konsultowaliśmy ze wszystkimi grupami, 
które będą z niego korzystały – z deskorolkowcami, 
chłopakami jeżdżącymi na hulajnogach, na BMX-ach 
i powstała wspólna koncepcja, która mamy nadzieję, 
jesteśmy nawet przekonani, że wszystkich zadowoli. Zakłada ona przeszko-
dy, których używać mogą zarówno najmłodsze dzieciaki dopiero uczące 
się tych wszystkich trików, ale również osoby bardziej zaawansowane. 
Staraliśmy się, by ten skatepark był jak najprostszy, a jednocześnie pozwolił 
użytkownikom na ciekawą i fajną jazdę. Obecne miejsce do uprawiania 
takich sportów na ul. Nizinnej to 2 boksy, 1 flat rail, 1 rurka i mini ram-
pa. Plusem planowanej lokalizacji skateparku, za boiskiem treningowym 
OSiR-u, jest powierzchnia – ok. 800 m2 i oddalenie od zabudowań, także 
nie powinien się nikt skarżyć na hałasy, co się zdarza na Czarnokurzu. 
Obiekt będzie otwarty, każdy będzie mógł z niego korzystać i myślę, że 
jeżeli powstanie w takim zakresie, jaki zakłada nasza koncepcja, będzie 
świetną wizytówką Gminy. Hulajnoga, deskorolki, BMX-y są obecnie 
bardzo popularne i są sportami na topie.  

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: 
Potrzebę budowy lepszego obiektu dla realizacji bardzo 
popularnej wśród dzieci i młodzieży pasji skateboar-
dingu widzieliśmy już od dawna. Cieszę się bardzo, 
że teraz to przedsięwzięcie doczeka się realizacji. Ska-
teboarding to bardzo ciekawa pasja,  która dodatkowo 
integruje naszych mieszkańców i to różnych pokoleń,  
służy także rozwijaniu aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Bar-
dzo dziękuję społecznym inicjatorom działań na rzecz budowy skatepar-
ku za ich zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie jego koncepcji.  
W najbliższym czasie wyłonimy wykonawcę projektu, który zostanie 
przedstawiony i osobom zainteresowanym, i mieszkańcom całej Gminy. 
Po uzyskaniu aprobaty zostanie ukończony, wierzę, że do jesieni tego roku. 
Chcielibyśmy, aby ten skatepark w przyszłym roku został zrealizowany. 

fot. Skateboarding to pasja międzypokoleniowa - inicjatorzy oddolnej akcji 
na rzecz budowy skateparku z pokazem dla przedszkolaków z Daszewic.         

Skatepark dla pokoleń 
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Harcerstwo na ziemi 
mosińskiej dzisiaj

Harcerstwo na ziemi mosińskiej to obecnie Hufiec ZHP Mosina, (do 2017 
roku przez 24 lata jako Ośrodek ZHP MOSINA funkcjonowała w ramach 
struktur Hufca Poznań – Rejon, do usamodzielnienie prowadził długi, ale 
owocny proces). Obejmuje swoim działaniem teren Gminy Mosina, szcze-
gólnie Mosinę, Krosno, Krosinko, Rogalinek, Czapury. Skupia 230 osób i jest 
to  największa organizacja na terenie naszej gminy dla dzieci i młodzieży. 
Komenda Hufca ZHP MOSINA im. Bolesława Chrobrego
hm. Magdalena Jakubowska – komendant, Adam Leśniewicz – skarbnik, 
pwd. Paula Sianos – z-ca ds. programu, pwd. Michalina Sarzyńska – z-ca 
ds. pracy z kadrą, phm. Martyna Łubińska – członek komendy, pwd. Mi-
chał Górecki – członek komendy, Paulina Ludwiczak – kwatermistrz, pwd. 
Paulina Sobkowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pwd. Paulina 
Grabarkiewicz  - członek komisji, pwd. Bartosz Wawrzyniak – członek komisji. 
Struktura Hufca :
• Szczep Środowiskowy „WATRA” im. hm. Doroty Lisek, 
 - 20 Gromada Zuchowa „Dzielne Lwiątka” , 
 - 23 Drużyna Harcerska im. Batalionu „ZOŚKA”, 
 - 21 Wodna Drużyna „Hals”, 
 - 8 Wodna Drużyna Starszoharcerska „Mistral” , 
• Szczep Środowiskowy „WILKI” im. hm Mieczysława Koniecznego,  
 - 19 Gromada Zuchowa „Wilczęta”. 
 - 19 Mosińska Drużyna Harcerska „Mafeking”, 
 - 19 Rogalinkowska Drużyna Harcerska, 
 - 19 Drużyna Harcerska „Czata” im. Bolesława Chrobrego,  
 - 19 Drużyna Wędrownicza „Agricola”

 - 19 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Ogień”

 • 7 Gromada Zuchowa „Biedronki ks. Jana…”
• 14 Drużyna Harcerska „Leśni”
• 15 Drużyna Harcerska 
• Krąg Instruktorski T.W.A. ELITA 
W harcerstwie wychowujemy młodego człowieka, czyli wspieramy 

go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez 
stawianie wyzwań. Dlatego też to, co robimy jest bardzo różnorodne. 
Poczynając od zabawy, poprzez gry, wędrówki, rajdy, ogniska, apele, 
kończąc na rozwoju indywidualnych umiejętności zuchów i harcerzy. Po-
znajemy świat. Rozwijamy zainteresowania, np. związane z żeglarstwem, 
wędrówką po górach, ratownictwem medycznym, ekologią. Spotykamy 
się przede wszystkim na zbiórkach, które odbywają się zazwyczaj raz  
w tygodniu. Latem jeździmy na obozy pod namiot, które organizujemy 
w rożnych miejscach, w Polsce i za granicą. Na naszych spotkaniach 
nie brakuje kontaktu z przyrodą czy aktywności fizycznej. Zajęcia są 
dostosowane do wieku uczestników. Nad bezpieczeństwem  czuwa 
przeszkolona kadra, która posiada harcerskie i państwowe uprawnienia. 

Działamy pomimo obostrzeń związanych z epidemią, okresowo także 
zdalnie, ale staramy się w terenie. Pomimo pandemii w zeszłym roku 
odbyły się dwa obozy letnie, w Rogalinku i Dymaczewie Nowym dla 
łącznej grupy 120 osób. W tym roku też będzie obóz w Lubniewicach 
– któż nie zna tego miejsca? Przez wiele lat odbywały się tam obozy 
zarówno dla członków ZHP, jak i dla osób niezrzeszonych. Teraz dru-
żyny z Mosiny organizują w Lubniewicach swoje obozy co kilka lat, 
ale co roku przygotowują bazę dla chętnych środowisk harcerskich  
z całej Polski.

Jak się zapisać? Zapisać się można w każdym momencie, ale nie trzeba 
się od razu deklarować. Można przyjść na jedną z naszych zbiórek na 
próbę. Na naszej stronie internetowej publikujemy aktualny harmono-
gram zbiórek, dane kontaktowe do drużynowych, warto ich uprzedzić 
o swoim przybyciu.  Wszyscy działamy wolontariacko! Nasze hasło – 
„WARTO BYĆ WŚRÓD NAS. WARTO NAM POMAGAĆ!”

Dane kontaktowe:
Hufiec ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego, ul. Krotowskiego 16, 62-

050 Mosina, www.zhpmosina.pl,  mosina@zhp.wlkp.pl , m.jakubowska@
zhp.net.pl. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i Instagramie! 

GALERIA  sztuki ZAPRASZA
Kolejną wystawę w Galerii historycznej  „100 lat harcerstwa na ziemi 

mosińskiej” otwieramy 22 maja o godz.16.00 (w obostrzeniach sani-
tarnych). Wystawę przygotowujemy we współpracy z Hufcem ZHP 
Mosina – Kręgiem Instruktorskim T.W.A. ELITA. 

Patronat nad wystawą objęli Burmistrz Gminy Mosina i Chorągiew 
Wielkopolska ZHP.

Wystawa potrwa od 22.05 do 12.09.2021. Zapraszamy!

Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Mosina 
mieści się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1  
i obsługiwany jest przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową 
Radę Adwokacką w Poznaniu. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcze-
śniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty: po-
mocprawna@powiat.poznan.pl  tel.: 61 84 10 797. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nadal nie ma możliwo-
ści osobistej wizyty w punkcie, a porady udzielane są zdalnie - za 
pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc 
prawna:

• poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00,
• wtorek: w godz. od 11.00 do 15.00,
• środa, czwartek, piątek: w godz. od 8.00 do 12.00.
Szczegółowy harmonogram dyżurów poszczególnych prawni-

ków -> mosina.pl->Komunikaty-> Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej.       Red.
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Co roku, w maju, obchodzimy ważne, historyczne rocznice. Kulty-
wowanie pamięci o wydarzeniach, które wpłynęły na nasze dzieje, 
jest naszym patriotycznym obowiązkiem,  bo jak stwierdzić miał 
Marszałek Francji Ferdynand Foch - „Narody tracąc pamięć, tracą 
życie”. 

3 maja – rocznica Konstytucji 1791 roku, uznawanej za pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Uchwalona 
dla zachowania polskiej niezależności państwowej i zapewnienia 
możliwości rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Na pamiąt-
kę tego historycznego aktu prawnego obchodzone jest Narodowe 
Święto 3 Maja.  

3 maja przypada także lokalna, historyczna rocznica – proklamacji 
niepodległości w Mosinie w roku 1848, w czasie Wiosny Ludów, 
której wydarzenia wciągnęły w swój wir także Ziemię Mosińską  
i jej okolice. „Rzeczpospolita Mosińska”, niepodległa republika na 
ziemiach zaboru pruskiego, zakończyła swoją kilkudniową historię 
8 maja, po przegranej bitwie pod Rogalinem.     

8 maja – rocznica zakończenia II wojny światowej. Trwający 6 lat 
konflikt zbrojny pochłonął w Europie ponad 40 milionów ofiar. 
W czasie 6 lat okupacji niemieckiej zginęło ok. 400 osób z Mosiny 
i okolic. Nasi mieszkańcy walczyli na różnych frontach II wojny 
światowej, w tym w szeregach 2 Korpusu Polskiego. 18 maja przy-
pada rocznica zdobycia ruin klasztoru na Monte Cassino, w któ-
rym swój udział zaznaczyli również mieszkańcy Ziemi Mosińskiej.  
O tym – w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”. 

W Narodowe Święto 3 Maja, a także w rocznicę zakończenia II 
wojny światowej,  przedstawiciele władz samorządowych naszej 
Gminy złożyli wiązanki kwiatów w miejscach historycznej pamięci. 
W związku z trwającymi obostrzeniami, rocznice upamiętnione 
zostały w Gminie Mosina bez bezpośredniego udziału mieszkań-
ców.       

       JN

finisaż wystawy
Galeria Sztuki zaprasza na finisaż wystawy I Katedry Rysunku na Wy-
dziale Malarstwa i Rysunku  UAP 30 maja 2021 (niedziela) godz. 17.00 
-19.00. Finisaż odbędzie się w obostrzeniach sanitarnych.

W wystawie udział biorą: Jacek Strzelecki, Grzegorz Keczmerski, Na-
talia Wegner, Władysław Radziwiłowicz, Adam Gillert, Barbara Pilch, 
Katarzyna Kujawska- Murphy, Filip Wierzbicki- Nowak, Agata Nowak, 
Tomasz Bukowski, Anna Kołacka, Jakub Malinowski, Maciej Andrzejczak. 
Wystawa I Katedry Rysunku 

I Katedra Rysunku pod kierownictwem prof. dr hab. Grzegorza Keczmer-
skiego skupia 7 pracowni, w których zatrudnionych jest 13 pracowników 
naukowo-dydaktycznych. Powstała niedawno, w 2020 roku, na Wydziale 
Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abaka-
nowicz w Poznaniu, w wyniku podziału dużej jednostki organizacyjnej jaką 
była Katedra Rysunku. Wystawa I Katedry Rysunku w Galerii Miejskiej  
w Mosinie jest premierową w nowym kształcie, wspólną prezentacją. Hasło, 
które jej przyświeca, rysunek, dotyczy nie tylko dziedziny, w której na  

co dzień poruszamy się w pracy ze studentami. Również dla nas stanowi 
odniesienie, źródło, z którego czerpiemy niezależnie w jakim obszarze 
lub medium tworzymy. Jego potencjał decyduje o różnorodności naszych 
działań i poszukiwań twórczych. Obecny czas nie jest łaskawy i pewnie 
nie spotkamy się podczas wernisażu, na którym można by porozmawiać, 
ujrzeć prace w innej przestrzeni, w nowym kontekście, spotkać się z 
widzami i studentami. Właśnie studentom chcielibyśmy wystawę dedy-
kować, szczególnie teraz, gdy nie przestają nas inspirować i mobilizować. 

Dziękujemy Dyrektor Galerii, Dorocie Strzeleckiej, która poczyniła 
starania, aby wystawę można było oglądać równolegle na stronie www.
facebook.com/GaleriaMosina/. Codziennie od 29 kwietnia będzie prezen-
towane dzieło jednego z 13 uczestników. Serdecznie zapraszamy Państwa 
do oglądania wystawy, mając nadzieję na spotkanie w Galerii.  

prof. UAP Natalia Wegner
p.o. kier. XII Pracownia 

Rysunku

Ważne rocznice

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja - ustanowiony w 2004 
roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw 
narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Historycznie polskie 
barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi 
od bieli orła będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego 
na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz 
herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej 
heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Specjalną ustawę dotyczącą 
barw polskiej flagi podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku. 
Źródło: gov.pl

Mosiński Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie, 
przygotował refleksyjną etiudę filmową o Biało-Czerwonej, którą obejrzeć 
można na stronie mosina.pl-> Wydarzenia->Święto Flagi - Mosina 2021.

Przeprowadzony został również okolicznościowy konkurs fotograficzny 
dla mieszkańców. Prezentujemy zdjęcie laureata I miejsca - Gabriela. 	JN

BIAŁO – CZERWONA




