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Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi,
by zajaśnieć tym,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.
[Łk 1, 78 -79]

Mieszkańcom Gminy Mosina
i jej Przyjaciołom
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego
zdrowia, spokoju, pokoju i nadziei
życzą
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

s. 3 / ZOSTAŃ W DOMU

s. 8 / UL. SOWINIECKA

DODATEK SPECJALNY

Apel Burmistrza Gminy Mosina.

Przetarg ogłoszony.

Stan epidemii koronawirusa.
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Drodzy Czytelnicy!
Drugi w tym roku numer „Informatora Mosińskiego”, ukazuje się w niespodziewanych
i trudnych dla nas wszystkich okolicznościach. W sytuacji epidemii koronowirusa
w Polsce, zdecydowaliśmy się na wydanie wersji papierowej naszej gazety samorządowej, by dostarczyć najważniejszych teraz informacji dla całej społeczności
lokalnej, także tej jej części, do której nie dociera bieżąca informacja internetowa.
Ze względu na stan zagrożenia, który wymaga, z racji na bezpieczeństwo zdrowotne, ograniczania się w przemieszczaniu, tego numeru gazety nie dostajecie
Państwo jak zwykle do skrzynek. Jego dystrybucja odbywa się w miejscach, do
których większość z Państwa dotrze wychodząc z domów, by załatwić niezbędne
potrzeby. W numerze marcowo/kwietniowym „Informatora” znajdziecie Państwo
kompendium informacji dotyczących obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, szczególnie te, które dotyczą funkcjonowania naszej
społeczności lokalnej. Bardzo proszę, by się z nimi zapoznać.
W przededniu Świąt, życzę Państwu zdrowia, wytrwałości, doświadczenia wzajemnej życzliwości i mimo wszystko świątecznej radości z przeżywania tajemnicy
Wielkiej Nocy.
				

Joanna Nowaczyk Redaktor naczelny

Telefony alarmowe
STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu informuje, że udostępnione telefony alarmowe udzielają pełnej informacji postępowań oraz zachorowań
dotyczących COVID-19.
Dostępne telefony nie służą do udzielania konsultacji lekarskich.
TELEFONY ALARMOWE:
- 609 794 670 - całodobowo
- 518 097 443 - całodobowo
DODATKOWE:
- 616 467 822 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 867 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 888 - w godz. 7:00-22:00
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#zostańwdomu
WYJŚCIE DO PRACY / POWRÓT Z PRACY / 1-2 RAZY ZAKUPY W TYGODNIU

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mosina!
Z początkiem marca tego roku wirus SARS-CoV-2 dotarł
do Polski – dowiedzieliśmy się z mediów o pierwszym, wykrytym w kraju przypadku zakażenia. 9 marca w godzinach
popołudniowych, Wojewoda Wielkopolski poinformował
na swojej konferencji prasowej o potwierdzeniu pierwszego
przypadku zakażenia koronawirusem w naszym regionie.
Jak się później okazało, dotyczył on niestety mieszkanki
naszej Gminy, która po kilku dniach walki o jej życie zmarła.
Pojawienie się zagrożenia w naszym najbliższym środowisku postawiło mnie w szczególnym obowiązku wobec Państwa, mieszkańców Gminy Mosina, zrobienia wszystkiego co
z mojej strony możliwe, w zgodzie z moimi kompetencjami,
by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Z myślą o ochronie Państwa zdrowia, będąc w stałym kontakcie z Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym
i Wojewodą Wielkopolskim, przy wsparciu Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, podjąłem w trybie pilnym decyzje
o wprowadzeniu ograniczeń zabezpieczających w możliwy
sposób publiczną przestrzeń przed rozprzestrzenianiem się
koronawirusa. Większość moich decyzji, w krótkim czasie
potwierdzona została przez polski rząd decyzjami na szczeblu
państwowym.
Zdaję sobie sprawę, że te decyzje, które podjąłem z troską
o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, spowodowały
duże lub bardzo duże utrudnienia w Państwa życiu. Jednak
wymogła je sytuacja zagrożenia, która nadal trwa. Czas tego
zagrożenia, czas ograniczeń z nim związanych, to bardzo
trudny czas – trudny dla nas wszystkich. Od tego, jaka jest
i jak będzie nasza postawa obywatelska, zarówno wobec siebie
jak i innych, zależy ostateczny wynik walki z koronawirusem.
To czas, który wymaga nie tylko bezwzględnej ostrożności, ale
też wzajemnego wsparcia, życzliwości i wyrozumiałości. Troski
o siebie, o swoich bliskich, sąsiadów i o każdego człowieka.
Równolegle z decyzjami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, jednostek

organizacyjnych, nawiązując także kontakt z organizacjami
i stowarzyszeniami, podjąłem działania w kierunku uruchomienia form pomocy naszym mieszkańcom najbardziej
zagrożonym skutkami zakażenia, także tym, dla których
utrudnienia są najbardziej dotkliwe.
W tym miejscu gorąco dziękuję wszystkim gminnym służbom, także pracownikom służby zdrowia za podejmowany codziennie wysiłek pracy na rzecz naszej społeczności,
w utrudnionych obecnie warunkach. Gorąco dziękuję wszystkim inicjatorom akcji społecznego wsparcia, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają te akcje.
Od początku wystąpienia zagrożenia na bieżąco informowałem i informuję Państwa z za pośrednictwem gminnych
mediów internetowych – strony mosina.pl, Facebooka oraz
Vloga samorządowego o sytuacji w Gminie, o decyzjach,
o uruchomionych formach pomocy w związku ze stanem
epidemii. Podstawowe, ważne informacje znajdziecie Państwo
także wewnątrz „Informatora Mosińskiego”.
Minął prawie miesiąc od wystąpienia zagrożenia koronawirusem, które nie wiadomo, jak jeszcze długo potrwa.
Gorąco apeluję do Państwa o przestrzeganie wszystkich zasad
higieny wskazanych przez Sanepid w profilaktyce zarażenia koronawirusem! Gorąco proszę także o to, abyście dbali
o swoją kondycję zdrowotną, pamiętając o odpowiednim
wypoczynku i zdrowym odżywianiu.
Apeluję do osób, które zmuszone są odbywać obowiązkową
kwarantannę, o rygorystyczne przestrzeganie jej zasad, a do
wszystkich mieszkańców – o bezwzględne przestrzeganie
wszelkich, wprowadzonych ograniczeń w naszym codziennym
funkcjonowaniu, służących zwalczeniu epidemii.
Od naszej obywatelskiej postawy, od postawy nas wszystkich,
zależy teraz wynik naszej wspólnej walki z koronawirusem!

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Na dzień 1 kwietnia na terenie gminy
Mosina poddanych kwarantannie było 62
jej mieszkańców zamieszkujących pod 45
adresami.
Dzienną aktualizację tych danych przedstawia
Raport Burmistrza Gminy Mosina
publikowany na stronie mosina.pl w zakładce
Komunikaty.

Sprawozdanie
Burmistrza Gminy Mosina
z działań kryzysowych
w stanie zagrożenia
koronawirusem i jego epidemii
W okresie od 26 lutego do 30 marca odbyło się 10 spotkań
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku
z wystąpieniem zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.
Burmistrz Gminy Mosina za pośrednictwem gminnych mediów
internetowych wystosował 13 komunikatów do mieszkańców, apele
o pozostawanie w domach i szereg bieżących informacji dotyczących
rozwoju sytuacji, a także wprowadzanych ograniczeń i okresowych
zmian w funkcjonowaniu Gminy.

26 lutego
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
powrotu uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
z praktyk we Włoszech w celu monitorowania sytuacji. Nawiązano
kontakt ze Starostą Poznańskim, powiatowymi służbami sanitarnymi
oraz dyrekcją szkoły.
10 marca
Trzykrotnie w ciągu dnia odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, w trakcie których ustalono:
• W związku z wystąpieniem pierwszego przypadku zachorowania
na SARS-CoV-2 na terenie Województwa Wielkopolskiego – poddano
ocenie sytuację związaną z możliwością dalszego rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
• Wystosowanie do mieszkańców trzech komunikatów rozpoczynających cykl informacyjny o bieżącej sytuacji za pośrednictwem
mediów internetowych Gminy Mosina.
Burmistrz wystosował apel o stosowanie się do zaleceń Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, apel o nieposyłanie chorych dzieci
do szkół i przedszkoli, o śledzenie dalszych komunikatów, o ograniczenie wizyt w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy,
poinformował, iż pierwszy potwierdzony w Wielkopolsce przypadek zakażenia koronawirusem dotyczy mieszkanki Gminy Mosina,
a także o podejmowanych działaniach w kierunku zminimalizowania
ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby.
• Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Mosina
w sprawie ich funkcjonowania w obliczu zagrożenia koronawirusem.
• Podjęcie decyzji o rekomendowaniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, przedszkolach
i żłobkach na terenie gminy Mosina z dniem 11 marca.
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11 marca
• Przekazanie mieszkańcom informacji o zdiagnozowanym drugim
przypadku koronawirusa w województwie wielkopolskim - na terenie
gminy Mosina w Czapurach.
• Pierwszy apel do mieszkańców o pozostanie w domach i opuszczanie
ich tylko w razie konieczności.
• Podjęcie decyzji o zawieszeniu działalności Mosińskiego Ośrodka
Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskiej Biblioteki
Publicznej i Galerii Sztuki w Mosinie w zakresie wszystkich form
bezpośrednich organizowanych przez te jednostki, a także korzystania
z ich obiektów.
12 marca
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
• Spotkanie z dyrektorami szkół Gminy Mosina w sprawie wdrożenia
e-nauczania.
• Uruchomienie akcji informacyjno-profilaktycznej Straży Miejskiej w Mosinie we współpracy z Komisariatem Policji w Mosinie
w celu wdrożenia apelu Burmistrza o nieopuszczanie domów bez
zbędnej konieczności.
• Przekazanie mieszkańcom informacji o zdiagnozowanym trzecim
przypadku koronawirusa w województwie wielkopolskim - na terenie
gminy Mosina w Czapurach.
• Przekazanie dyrektorom szkół zaleceń w sprawie e-nauczania
-> s. X (wkładka)
• Podjęcie decyzji o ograniczeniu dostępu do Urzędu Miejskiego
i Ośrodka Pomocy Społecznej dla interesantów i wdrożenie środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych ->
s. II (wkładka).
• Podjęcie decyzji o czasowym zamknięciu targowiska w Mosinie
dla handlu -> s. VI (wkładka).
13 marca
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
omówienia bieżącej sytuacji związanej z epidemią.
14 marc a
• Telekonferencja z członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie omówienia bieżącej sytuacji związanej z epidemią.
15 marca
• Telekonferencja z członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie omówienia bieżącej sytuacji związanej z epidemią.
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu
organizacyjnego przygotowania wszystkich służb do dalszych działań
w warunkach rozprzestrzeniania się koronawirusa – omówienie zasad
współpracy oraz potrzeb służb niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb
mieszkańców.
17 marca
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
omówienia założeń programu pomocy dla seniorów.
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• Rozpoczęcie działań w celu uruchomienia systemu pomocy dla
seniorów - grupy najbardziej narażonej na skutki zakażenia koronawirusem – podjęcie rozmów z potencjalnym partnerem akcji Caritas
Archidiecezji Poznańskiej.
18 marca
• Przedłożenie Radzie projektów uchwał w sprawie przesunięcia
środków finansowych w budżecie na działania kryzysowe , opłaty
parkingowej, czasowe zniesienie opłat za przejazdy komunikacją
gminną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – skierowanie wniosku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady -> s. 12. Sprawozdanie z pracy
Rady.
19 marca
• Rozpoczęcie informacyjnej kampanii społecznej „Zostaję
w domu”.
• Uruchomienie platformy informacyjnej „Zamów jedzenie do
domu” w ramach kampanii „Zostaję w domu” -> s. X (wkładka).
23 marca
• Zwołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie
organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie w aspekcie możliwości zarażenia wirusem Covid – 19.
24 marca
• Uruchomienie platformy informacyjnej E-targowisko w Mosinie
-> s. IX (wkładka).
26 marca
• Decyzja o zamknięciu i zabezpieczeniu gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych w celu wsparcia respektowania przez
mieszkańców wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się
i zakazu zgromadzeń wprowadzonych w stanie epidemii w Polsce.
• Wprowadzenie dodatkowej możliwości składania dokumentów
do Urzędu Miejskiego w Mosinie do zewnętrznej skrzynki s. II
(wkładka).
30 marca
• Uruchomienie akcji pomocy dla seniorów i osób niepełnosprawnych grupy najbardziej narażonej na skutki zakażenia koronawirusem „Koronawirus – Seniorze nie jesteś sam!”. -> s. VII (wkładka).
31 marca
• Przygotowanie i udostępnienie ankiety dotyczącej potrzeb
i problemów przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. 

Straż Miejska sprawozdaje

Straż Miejska w Mosinie współpracuje obecnie ze wszystkimi
służbami na terenie gminy, które angażują się w walkę o zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Współdziała także
z organizacjami i instytucjami pomocowymi. Funkcjonariusze
codziennie patrolują teren miasta i gminy, dbając o ład i porządek publiczny. W tym zakresie prowadzone są także działania z
Policją. Szczególna uwaga zwracana jest na gromadzenie się osób
w miejscach publicznych, szczególnie tam gdzie zwykle przebywają
dzieci i młodzież. Patrolowane są m.in. parkingi, boiska, siłownie
na wolnym powietrzu itp.
Strażnicy miejscy wraz ze strażakami z OSP Mosina i innymi
jednostkami ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy, uczestniczą w transporcie żywności dla osób potrzebujących pomocy,
w tym objętych kwarantanną. We współpracy z Ośrodkiem Pomocy
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Społecznej w Mosinie dostarczają wspólnie także inne potrzebne
rzeczy jak płyny odkażające, czy łóżka rehabilitacyjne dla osób
wymagających opieki. Specjalne podziękowania należą się Hufcowi ZHP Mosina, który udostępnił pomieszczenia na magazyn
żywności i także pomaga w jej zbiórce.
Nadal podejmowane są interwencje na zgłoszenia mieszkańców,
choć w nieco innym trybie –z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności. Nie chcemy narażać ludzi na niepotrzebny bezpośredni kontakt, mając na uwadze przestrzeganie zaleceń sanitarnych
o konieczności zachowania bezpiecznej odległości, obecnie 2 m
między rozmówcami. Dlatego do odwołania zostały zawieszone
kontrole bezpośrednie na nieruchomościach. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba, z mieszkańcami kontaktujemy się za pomocą domofonów,
telefonów i innych komunikatorów umożliwiających np. przesyłanie
obrazów lub rozmawiając po prostu „przez płot”.
Niestety nie wszystkie interwencje można przeprowadzić w ten
sposób. Nadal zajmujemy się przewozem osób nietrzeźwych do
miejsca zamieszkania lub na izbę wytrzeźwień. W takim wypadku
prosimy o pomoc Policję, która dysponuje pojazdem z osobnym
pomieszczeniem dla osób zatrzymanych. W innych przypadkach
musimy założyć środki ochrony osobistej i mimo zagrożenia zrealizować to zadanie. Strażnicy są wyposażeni w maseczki, rękawiczki, kombinezony, gogle na oczy i środki do dezynfekcji – co
minimalizuje ryzyko zarażenia się od nieznanej osoby.
Dbamy też o bezpieczeństwo w Urzędzie Miejskim. Codziennie
strażnik miejski jest delegowany do pomocy paniom z Biura Obsługi Interesanta i razem z nimi prowadzi obsługę mieszkańców.
Strażnicy miejscy z uwagi na swoje ustawowe powinności niesienia pomocy społeczności lokalnej w sytuacjach kryzysowych,
wprowadzili dodatkowy niedzielny dyżur w godzinach od 9.00
do 17.00. Ponadto pełnią dyżury domowe pod telefonem, aby
w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność móc szybko uruchomić
dodatkową służbę np. w nocy. Są gotowi nieść pomoc w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców. Współdziałają z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mosinie
oraz pracują w Zespole Zarządzania Kryzysowego, który został
powołany przez Burmistrza Gminy Mosina.
Z uwagi, że wszędzie brakuje rąk do pracy do Straży Miejskiej
wpływają prośby o wsparcie działania innych służb. Na przykład
ostatnio PKP S.A. zwróciło się o pomoc w patrolowaniu dworca
kolejowego w Mosinie, z uwagi na gromadząca się młodzież i mające
tam miejsce akty wandalizmu. Staramy się nikomu nie odmawiać.
Dlatego też w najbliższym czasie będziemy kontynuować kontrole
miejsc publicznych w zakresie przestrzegania zakazów i nakazów
wprowadzonych w stanie epidemii.
Nasza obecność wymagana jest w kilkudziesięciu miejscach na
terenie całej gminy. Straż Miejska w Mosinie liczy 9 funkcjonariuszy.
Nie są oni w stanie być we wszystkich tych miejscach jednocześnie.
Zatem apel do wszystkich Mieszkańców, aby stosowali się do naszych próśb i poleceń, niepotrzebnie nie dyskutowali o rzeczach
oczywistych, wykazywali się większa empatią w stosunku do swoich
sąsiadów, porozmawiali z nimi tak po prostu „po ludzku”, zapytali
się ich czy nie potrzebują pomocy, i ze zrozumieniem podchodzili
do pracy wszystkich służb porządkowych, pomocowych i ratowniczych, które działają przecież w interesie publicznym, często
z narażeniem swojego zdrowia a czasami nawet życia.
Życzymy wszystkim, abyśmy za jakiś czas wyszli zwycięsko z walki
z koronawirusem. Sytuacja jaka ma miejsce w państwach zachodnich powinna nauczyć nas, że warto działać zapobiegawczo. Na nic
zdadzą się prośby, zalecenia, sugestie, nakazy i zakazy - jeżeli my
sami nie zachowamy zdrowego rozsądku i nie będziemy ostrożni!
Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie
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Krótko o budowie dróg

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
22 lutego – 26 marca
KRONIKA INWESTYCJI
Budynki i budowle
• termomodernizacja starego budynku SP
w Czapurach – dokonano odbioru zamówienia podstawowego - trwa rozliczanie zadania,
• budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej
w Nowinkach – opracowano projekt techniczny, trwa przygotowywanie dokumentów
na oczyszczenie terenu z drzew,
• zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w Krosinku – opracowano projekt
techniczny,
• budowa wiaty na terenie placu zabaw
w Dymaczewie Starym – opracowano projekt
techniczny,
• budowa węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej (stacja Iłowiec) - zadania w trakcie realizacji,
• adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia
na Urząd Miejski w Mosinie – w trakcie
realizacji.
• wykonanie zadaszenia (wiaty)
nad siłownią zewnętrzną w Wiórku
– w trakcie realizacji,
• modernizacja świetlicy wiejskiej
w Krajkowie – trwa zbieranie ofert od wykonawców,
• modernizacja świetlicy w Daszewicach
- wykonano branżę sanitarną i budowlaną
dla wydzielone etapu zadania.
• budowa placu zabaw w Czapurach – złożono wniosek o lokalizację celu publicznego
dla terenu,
• rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy - dokonano przepisania pozwolenia
na budowę na Gminę Mosina, trwa przygotowywania dokumentacji do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
• klimatyzacja w pomieszczeniach budynku
OSiR w Mosinie – wykonano i odebrano
prace,
• rozbudowa SP w Rogalinie o salę
gimnastyczną – uaktualniono koszto-
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• Trwa budowa ul. Brzechwy oraz ul. Strzałowej i ul. Długiej w Mosinie:
- ul. Brzechwy: chodniki w trakcie budowy, zakończono budowę chodnika
po jednej stronie ulicy, trwa budowa chodnika po drugiej stronie,
- ul. Strzałowa: roboty drogowe prawie zakończone,
- ul. Długa: prace nad budową w dużym zawansowaniu.
Inwestycje dofinansowane ze środków rządowych w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Wykonawca - ul. Brzechwy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka. Koszt zadania – kwota zawarta
w umowie: 2 956 340,36 zł. Wykonawca ul. Strzałowa i Długa: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
1 025 262,37 zł.
• Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach
– dokonano odbioru częściowego związanego z branżą elektryczną.
• nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.
• Zadanie budowy ul. Świerkowej w Mosinie wraz z odwodnieniem, zostało pozytywnie
ocenione przez Wojewodę Wielkopolskiego i umieszczone na liście zadań do dofinansowania z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, o które Gmina Mosina
złożyła wniosek. Lista czeka na zatwierdzenie przez Ministerstwo.
• Podpisano umowę na budowę „Parku Strzelnica”, inwestycji realizowanej w ramach
projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa
dróg rowerowych w Parku Strzelnica”. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu,
zaplanowany koszt tego zadania będzie niższy o 300 000 zł. Termin realizacji zadania do
30 listopada 2020 r. Projekt współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykonawca:
Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie:
1 004 397,50 zł.
• Rozpoczęły się roboty dotyczące budowy szczelnego zbiornika wód deszczowych dla
odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Na tę inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 622 170, 55
zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Termin
realizacji zadania do 29 listopada 2020 r. Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki
Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59.
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec).
Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest
w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego
na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
- Mosina i Pecna (stacja Iłowiec). Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę
BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie. Obecnie Wykonawca uzupełnia dokumentację
o nieprzewidziane na etapie ogłoszenia przetargu dodatkowe uzgodnienia z Polskimi
Kolejami Państwowymi obejmujące zmiany, które na prośbę operatora Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zostały uwzględnione przez Gminę
Mosina przy realizacji tej inwestycji. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcą, w którym zobowiązał się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2020 r.
Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – do końca lutego 2020 r.
- Drużyna. Wykonawcy działający w konsorcjum – firma Maciej Kubacha MARDROG,
Piechanin oraz PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń, zgłosili zakończenie
prac projektowych i złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
Podpisano aneks terminowy z Wykonawcami, w którym zobowiązali się do wykonania
całego przedmiotu umowy do 30 kwietnia 2020 r.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. 					
JN, fot. Paulina Ludwiczak
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Nowy Skarbnik
Gmina Mosina ma nowego Skarbnika. Na sesji 27 lutego Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu na to
stanowisko pani Tatiany Cynka, której kandydatura
została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze i przedstawiona Radzie
przez Burmistrza. Konkurs na to stanowisko przeprowadzony został w związku przejściem na emeryturę
dotychczasowego Skarbnika Gminy Mosina – pani
Marii Borowiak.
Nowy Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka jest
absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydziału zarządzania, specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Posiada także certyfikat księgowy, wydany
przez Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większą część swojego zawodowego życia przepracowała w jednostkach sektora
finansów publicznych. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczynając od
referenta do głównego księgowego, którego funkcję, pracując w jednostce organizacyjnej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu pełniła przez 16 lat. Od wielu lat jest członkiem
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.Tatiana Cynka zastąpiła na stanowisku Skarbnika
Gminy Mosina Marię Borowiak, która tę funkcję pełniła od ponad 10 lat, a z Urzędem
Miejskim w Mosinie związana była przez całe swoje życie zawodowe – aż 47 lat.
Pani Marii składamy serdeczne podziękowania za blisko pół wieku służby dla Gminy
Mosina i jej mieszkańców, a nowej pani Skarbnik życzymy owocnej pracy! 
Joanna Nowaczyk Redaktor Naczelny

PODZIĘKOWANIE

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku,
odwagi i pracy.”
Honoré de Balzac

Szanowna Pani
Maria Borowiak
Skarbnik Gminy Mosina
Blisko pół wieku pracy na rzecz mieszkańców Gminy Mosina, a lat dwanaście
w pełnieniu tak ważnej funkcji Skarbnika, to ogromny, życiowy dorobek. To czas
naznaczony Pani wysiłkiem, sumienną pracą i niejednokrotnie odwagą w podejmowaniu ważnych dla naszych finansów wyzwań. To także czas pełen Pani życzliwości,
zarówno dla współpracowników, jak i interesantów. Mamy nadzieję, że w myśl
słów Honoré de Balzac’a, ten czas przyniósł Pani szczęście i osobistą satysfakcję.
Życząc spełnienia w nowym etapie życia – na zasłużonej emeryturze, życząc szczęścia w podejmowaniu nowych wyzwań zapewniamy, że w dorobku mosińskiego
samorządu ostatniego półwiecza, ma Pani swój niebagatelny udział, który z nami
pozostanie i przejdzie do historii Gminy Mosina.
							 Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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rysy i przygotowywany jest wniosek
o dofinansowywanie.
Drogi i chodniki
• budowa ścieżki rowerowej w Daszewicach
–odebrano i rozliczono roboty budowlane,
• projekt przebudow y most u
Bolesławcu – trwa realizacja zadania,
• przebudowa ul. Brzechwy oraz ul. Strzałowej i Długiej w Mosinie – w trakcie realizacji,
• kładka pieszo-rowerowa w ciągu ul. Lipowej w Krosinku – otwarto oferty, trwa
weryfikacja złożonych dokumentów,
• przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie
– Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ogłosił przetarg,
• Gmina Mosina otrzymała dotację celową
na wykonanie remontu ul. Leszczyńskiej na
odcinku od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej – trwa przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• budowa ul. Łąkowej w Mosinie – etap
II – przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
• budowa ścieżek pieszo-rowerowych
oraz parkingu „BIKE & RIDE” na terenie parku gminnego „STRZELNICA”
w Mosinie – wybrano wykonawcę
i podpisano umowę na wykonanie.
Oświetlenie
• dokonano odbioru zadań obejmujących budowę linii kablowej energetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego:
w Dymaczewie Starym, ul. Czereśniowa,
Brzozowa – etap III; w Świątnikach ul. Śremska (droga powiatowa nr 2464P),
• budowa lamp solarnych w Czapurach
- w trakcie realizacji wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego,
• budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina, cz. I – otwarto oferty,
trwa weryfikacja złożonych dokumentów: Wiórek – ul. Podleśna, Radzewice
– ul. Ogrodowa, Krosinko – ul. Skrzynka,
Borkowice ul. Łubinowa – etap II i ul. Mosińska, Rogalin – ul. Prezydialna – etap II,
Sowinki - ul. Nad Lasem - etap II, Sowinki
ulica Miętowa – etap I, Drużyna ul. Wierzbowa, Sasinowo – ul. Leśna – etap III twarto
przedłożone oferty, trwa weryfikacja złożonych dokumentów.
a) wybrano wykonawcę i podpisano umowy na „Wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę
energetycznej linii kablowej oświetlenia
drogowego”: Mieczewo – ul. Wierzbowa
i Lipowa, Radzewice - ul. Kalinowa, Rogalinek - ul. Fiedlera.
Kanalizacje i wodociągi
• kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej
– ZDP w Poznaniu ogłosił postępowanie
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udzielenie zamówienia publicznego,
• wodociąg w ul. Dębowej/Leśnej
w Czapurach – przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
• kanalizacja sanitarna dla terenów części
wsi Krosno (ul. Leśna, Krosińska, Graniczna) - Gmina przekazała swoje stanowisko
dotyczące spełnienia oczekiwań właścicieli prywatnych Spółce Aquanet, która jest
w trakcie pozyskiwania zgód od właścicieli
odnośnie lokalizacji uzbrojenia. Gmina oczekuje na decyzję Aquanet w sprawie dalszej
kontynuacji zadania.
• budowa zbiornika wód opadowych przy
ul. Leśmiana w Mosinie – w trakcie realizacji,
• sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Drużynie ul. Krótka - opracowanie dokumentacji przetargowej do wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (inwestorstwo zastępcze), konsultacje z Aquanet-em, weryfikacja prawna przekazanej
Aquanet dokumentacji przetargowej,
• przygotowanie projektu uchwały o wprowadzeniu Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029,
• przygotowanie projektu uchwały dotyczącego zgody na zawarcie porozumienia Gminy
Mosina z Miastem Puszczykowo w sprawie
Aglomeracji Mosińsko-Puszczykowskiej.

marzec / kwiecień 2020

Sowiniecka - przetarg ogłoszony
20 marca został ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem
trójstronnym Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim i Aquanet-em.
Inwestycję poprowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Obejmie
ona: budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po południowej
stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę
konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy
miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla „Za Barwą w Mosinie”
z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej
i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego
i Wiosny Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z koniecztekst i fot. JN
ności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu. 		

Usuwanie azbestu w 2020 roku
W ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” informujemy, iż rozpoczęto nabór wniosków o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest w 2020 r. Wnioski o usunięcie i utylizację wyrobów
zawierających azbest można składać do dnia 15 lipca 2020 r.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miejskiego
w Mosinie, do wyczerpania limitu środków. Szczegółowe informacje dotyczące
likwidacji wyrobów zawierających azbest na rok 2020 oraz formularz wniosku
można uzyskać na stronie internetowej mosina.pl w zakładce „Dla Mieszkańca –
Ochrona środowiska – Zbiórka azbestu”, a także w Urzędzie Miejskim w Mosinie
– w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa (tel. 61-8109-545, 8109-546, 8109-547, pok. nr 11).
Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%.  		
UM

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• wydanie: 20 decyzji administracyjnych
zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości, 7 postanowień pozytywnie
opiniujących wstępne projekty podziałów
nieruchomości, 35 zaświadczeń o nadaniu
numerów porządkowych nieruchomości,
• rozpoczęcie procedury nadania nazwy
ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno – przygotowanie projektu
uchwały,
• aktualizacja bazy adresowej Gminy Mosina na serwerach Państwowego Rejestru
Granic (GUGiK),
• odwołanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy
Mosina oraz odwołanie przetargu na zbycie
nieruchomości.
MIENIE KOMUNALNE
• zlecono realizację bieżących prac remontowych w mieszkalnych lokalach komunalnych
należących do Gminy Mosina,
• trwa remont fragmentu chodnika
w Mieczewie na ul. Szerokiej,
• ZUK w Mosinie realizuje wiosenne profilowanie dróg nieutwardzonych należących
do Gminy Mosina, na terenie całej gminy,
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Informacja o terminach płatności
podatku

15 marca br. minął termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych za rok 2020. Dziękujemy wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat. Przypomnijmy, że tylko ci podatnicy,
których rocznych wymiar tych podatków wyniósł 100 zł lub więcej, zachowali
możliwość ratalnego opłacania należności. Termin płatności drugiej raty podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych przypada 15 maja 2020 r.
Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe.
Uwaga: od 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków indywidualnych.
W obecnie istniejącej sytuacji zagrożenia wirusem Covit-19 sugerujemy realizowanie płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
Przypominamy także, że w przypadku nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
zakończenia budowy lub zmiany sposobu wykorzystywania swojej nieruchomości, zachodzi obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu podatkowego. To
konieczne, aby możliwe było ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem zasięgnięcia
informacji w konkretnej sprawie:
• wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz informacje dotyczące decyzji podatkowych - Honorata Przybylska, tel. 61 8109 517, honorata.przybylska@mosina.pl;
- Joanna Jerzyńska, tel. 61 8109 218, joanna.jerzynska@mosina.pl
• wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
oraz windykacji zaległości - Ewa Kowalewska, tel. 61 8109 205, ewa.kowalewska@mosina.pl;
- Magdalena Batura, tel. 61 8109 512, magdalena.batura@mosina.pl 
Urząd Miejski w Mosinie
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Dezynfekcja przestrzeni publicznej
Heavy Rescue SGRT OSP Mosina dezynfekuje
przestrzeń publiczną na terenie gminy Mosina.
• Przypominamy o zakazie przemieszczenia
się, z wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu
na rzecz walki z koronawirusem, załatwiania
spraw niezbędnych do życia codziennego: niezbędnych zakupów, zakupu lekarstw, wizyty
u lekarza, opieki nad bliskimi, czy wyprowadzenia psa. Przemieszczać się mogą
razem tylko dwie osoby.
• Zwróćmy uwagę na sytuację naszych sąsiadów, osób starszych, samotnych, które
mogą potrzebować naszej pomocy. Udzielajmy jej, z zachowaniem wskazanych środków ostrożności – wspierajmy się wzajemnie w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.
• Pamiętajmy także o zachowaniu zasad higieny wskazanych w profilaktyce
zakażenia koronawirusem. 

Leszczyńska będzie remontowana
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego na realizację remontu ul. Leszczyńskiej w Mosinie (droga powiatowa nr 2465P) na odcinku o długości
ok. 750 metrów. O dofinansowanie przez Powiat Poznański remontu ul. Leszczyńskiej
na odcinku od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej, Gmina zabiegała
już pod koniec ubiegłego roku, jednak otrzymała decyzję odmowną. Z tego powodu
na sesji 27 lutego br. zadanie to, wpisane wcześniej w plan zadań inwestycyjnych
w tegorocznym budżecie Gminy, zostało wykreślone, a środki przeniesione na
inne zadania inwestycje. 18 marca, Rada Powiatu w Poznaniu dokonała zmian
w swoim budżecie, wprowadzając między innymi kwotę 665 962 zł na dofinansowanie inwestycji w Mosinie – remontu ul. Leszczyńskiej.
To 50% kosztów tego zadania. Pozostałą część, drugą
połowę kosztów, poniesie Gmina Mosina.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem, na sesji nadzwyczajnej 20 marca, Rada Miejska w Mosinie
wprowadziła to zadanie ponownie do budżetu Gminy
na rok 2020. W ramach tej inwestycji, na odcinku ul.
Leszczyńskiej od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej
do ul. Strzałowej, wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik. 
JN, Fot. Jakub Modrzyński

Sprawdź stan powietrza
Każdy zainteresowany stanem powietrza w Gminie Mosina może sprawdzić aktualne pomiary dotyczące zanieczyszczenia. Pomiary podchodzą z czujników zamontowanych na obiektach publicznych znajdujących się na terenie gminy Mosina,
są to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Szkoła Podstawowa
w Daszewicach. Czujniki wskazują poziom PM10 i PM2,5. Mieszkańcy Mosiny
przy wsparciu Mosińskiego Alarmu Smogowego zainstalowali w mieście również
swoje czujniki. Jest ich ponad 15 i pojawią się kolejne. Odczyty można sprawdzić
w aplikacji na smartfon - Kanarek. Pomiary można sprawdzić na stronach: https://
panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5?device=931 oraz https://mosina.aqi.eco/ 

Zawieszenie kursów 692 i 694
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz kierując
się troską o zdrowie wszystkich pasażerów oraz pracowników Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych, jednocześnie uwzględniając spadek liczby pasażerów:
od 30 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostaną następujące kursy:
- na linii 692 – kurs o godz. 22:20
- na linii 694 – kurs o godz. 7:50. 				
PUK
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• zakończono prace związane z wprowadzeniem zmiany stałej organizacji
ruchu na ul. Strzeleckiej i Kopernika
w Mosinie, ul. Piotrowskiej w Daszewicach
oraz Szerokiej w Mieczewie,
• podejmowanie działań związanych
z ograniczeniem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
• Przygotowano projekt uchwały w sprawie
OCHRONA ŚRODOWISKA
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt,
która został podjęta przez Radę Miejską
w Mosinie w dniu 26 marca br.
• Przyjmowano i weryfikowano wnioski
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach
programu „Czyste powietrze”.
• Opiniowano plany łowieckie na rok gospodarczy 2020/2021 dla obwodów położnych na terenie gminy.
• Przygotowano projekt nowego zarządzenia burmistrza w sprawie sprzedaży drewna
pozyskiwanego z terenów publicznych, które
zostało podpisane w dniu 10 marca br.
• Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.
• Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach usunięcia drzew i krzewów.
• Opracowywano projekty nasadzeń kompensacyjnych do decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalających na usunięcie drzew
z nieruchomości, stanowiących własność
Gminy Mosina.
• Przygotowano projekt uchwały w sprawie
prac przy pomniku przyrody na ul. Kolejowej oraz drugi projekt w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie gminy.
PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
• wydano zostały 22 decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
przeniesienia tych decyzji,
• rozpatrzono 165 wniosków o wydanie
zaświadczenia o przeznaczeniu w planie
miejscowym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy, ujęciu w obszarze zdegradowanym
i obszarze rewitalizacji oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• prowadzono procedury związane z przygotowaniem projektów planów miejscowych:
Krosno-Krosinko – prace związane z przygotowaniem projektu planu do opiniowania
i uzgodnień,
• procedura związana z przygotowaniem Studium – prace związane z
przygotowaniem nowego projektu dokumentu.
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Informacja o kontach

Gabaryty PRZESUNIĘTE

Informujemy, że stare numery indywidualne kont dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą aktywne jeszcze do czerwca br. Prosimy,
by dokonywać wpłat już na nowe konto przekazane w decyzjach. Jednocześnie uspakajamy tych z Państwa, którzy dokonali wpłaty na konto stare – do
czerwca br. stare konto jest jeszcze aktywne. 			 UM

W związku ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem oraz priorytetem wywozu odpadów zmieszanych,
segregowanych oraz BIO w określonym terminie, Zakład
Usług Komunalnych informuje, iż planowaną datę odbioru
odpadów wielkogabarytowych z terenów nieruchomości
zamieszkałych przesunięto w czasie i zostanie podana na
co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zbiórki odpadów. 

Szatnia na medal w „dwójce”
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie na remont
szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie w ramach
programu „Szatnia na medal” prowadzonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dofinansowanie wyniesie 70 500,00
zł. Projekt „Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie” Gmina złożyła w ramach
naboru zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez Samorządy
Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. w programie „Szatnia na Medal”.Zadanie
obejmować będzie remont szatni sportowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Mosinie. Z tego samego programu w roku 2019 został przeprowadzony remont szatni
w hali sportowej OSiR przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, na który Gmina
Mosina również otrzymała dofinansowanie w wysokości 99 500 zł. 
JN

Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 kwietna br. wzrosły stawki za gospodarowanie odpadami.
Decyzje o obowiązujących od początku kwietnia stawkach, zgodnie
z przepisami prawa zostały Państwu dopiero doręczone lub są obecnie
w doręczeniu. Najpierw chciałbym wyjaśnić, dlaczego nastąpiło to
tak późno. Nowe stawki Rada Miejska w Mosinie uchwaliła na sesji
27 lutego br. Ze względu na procedurę formalno-prawną, ich podanie
do wiadomości było możliwe dopiero po stwierdzeniu zgodności
uchwał z prawem przez organy nadzoru zewnętrznego – Wojewodę Wielkopolskiego i Regionalną Izbę Obrachunkową, co nastąpiło
dopiero pod koniec marca.
Dlaczego tak wysoka stawka – 27 zł od osoby.
Nieuniknioną podwyżkę opłaty za wywóz odpadów, zapowiadałem
już wcześniej. Według nowych przepisów prawa, gminy nie mogą
dokładać z własnego budżetu do gospodarki odpadami - system musi
się samofinansować, to znaczy, że koszty gospodarowania odpadami
muszą być pokryte z kieszeni mieszkańców. Co składa się na te koszty:
po pierwsze cena odbioru odpadów - w tym przypadku ich odbiór
prowadzi nasza firma, w cenach niższych, niż firmy wykonujące
tę usługę dla gmin wokół nas. Tu zrobiliśmy wszystko, żeby cena
była jak najniższa. Po drugie, cena zagospodarowania odpadów
segregowanych - państwo mówiło nam, że gminy będą zarabiać na
sprzedaży plastiku, papieru czy szkła i z tego tytułu opłaty będą
mniejsze, a to okazuje się nieprawdą. Gmina, także gminy wokół
nas, musi dopłacać do zagospodarowania odpadów segregowanych
i mamy z tego tytułu kolejne koszty. Po trzecie - koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych – tu opłata marszałkowska wzrosła ze
170 zł do 270 zł. Ponadto mała liczba miejsc, które odbierają odpady
zmieszane, wpływa na wzrost ceny za ich odbiór.
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Panu
Krzysztofowi Kaczmarkowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Siostry
składają
Burmistrz Gminy Mosina
i współpracownicy z Urzędu Miejskiego w Mosinie

Po czwarte, na koszty gospodarowania odpadami wpływa ilość
środków z tytułu opłat za śmieci od naszych mieszkańców. Tutaj
Gmina weryfikuje ilość zadeklarowanych osób w deklaracji odpadowej z ilością osób zameldowanych, z liczbą zgonów, urodzeń,
z podatkiem od nieruchomości. Analizujemy to wieloaspektowo,
a tam gdzie mamy wątpliwości wysyłamy Straż Miejską, by to
zweryfikować. Wiemy, że system wymaga dalszego uszczelniania
i będziemy go uszczelniać. Będziemy podejmowali wszelkie działania
, żeby stawka opłaty za śmieci była niższa. Wydaje mi się jednak,
że w tym momencie zrobiliśmy bardzo wiele, aby obniżyć cenę za
odbiór odpadów. Odbiera je od mieszkańców nasza firma, w której
pracują mieszkańcy gminy.
Z radnymi Rady Miejskiej o stawkach za gospodarowanie odpadami
rozmawiałem od listopada ubiegłego roku. Pierwszą stawkę, którą zaproponowałem Radzie było to 26 zł od osoby od marca br. Dlaczego ta stawka
była tak wysoka – wyjaśniłem wcześniej. W związku międzygminnym
Selekt stawkę podniesiono do 27 zł. Niestety Rada nie przyjęła uchwały
z zaproponowaną przeze mnie stawką – 26 zł. Na kolejną sesję byłem
zmuszony zaproponować stawkę 27 zł płatne od kwietnia, bo system, jak
już wspomniałem, musi się samofinansować, gminy od tego roku nie mogą
dokładać do gospodarowania odpadami. Opóźnienie w podjęciu uchwały
o nowych stawkach, spowodowało konieczność jej wzrostu o złotówkę.
Rada Miejska w Mosinie uchwaliła nową stawkę opłaty za śmieci od
osoby – w koniecznej już wysokości 27 zł, dopiero na sesji 27 lutego. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Nowe stawki opłat za śmieci
Informujemy mieszkańców Gminy Mosina o wprowadzeniu nowych
stawek opłat za gospodarowanie odpadami i możliwości zwolnienia
z części tych opłat od 1 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z uchwałą nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27
lutego 2020 r., od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina, od osoby zamieszkującej nieruchomość: której wysokość wyniesie
27 zł miesięcznie . Tą samą uchwałą ustalona została również stawka
opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, w wysokości 2-krotności stawki za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi (27 zł x 2) za osobę zamieszkującą nieruchomość. Podwyższona stawka wynosi 54 zł miesięcznie .
Kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie-uchwałą nr XXV/175/20
oraz uchwałą nr XXIII/163/20 wprowadzono możliwość uzyskania
zwolnień od 1 kwietnia 2020 r. w części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
O jakie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i w jakim przypadku można się starać?
1. W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku
przydomowym – o zwolnienie w wysokości 5 zł od nieruchomości
z opłaty miesięcznej naliczonej dla danej nieruchomości zabudowanej
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Zwolnienie to może uzyskać każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Mosina zabudowanej budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, który prowadzi lub zamierza prowadzić na swojej
nieruchomości przydomowy kompostownik na bioodpady.
Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami, w której w pkt E.1 należy zaznaczyć
odpowiedź TAK, a w pkt E.2 należy zaznaczyć odpowiedź NIE.
UWAGA! ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA
POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA DO ODBIORU
POJEMNIKA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI.
Okresowy nadmiar odpadów biodegradowalnych, np. trawy i liści powstających w wyniku prac pielęgnacyjnych w przydomowych ogrodach,
można dostarczyć osobiście do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G.
2. W przypadku właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których
dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej oraz w przypadku właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej
Rodziny – zwolnienie w wysokości 3 zł opłaty miesięcznej od osoby.
Zwolnienie to przysługuje :
a) osobom w gospodarstwach domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w myśl ustawy o pomocy społecznej, która wynosi obecnie:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, osoby w rodzinie
– 528 zł, rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł/osoba).
b) właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny. Przysługuje ono osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.
Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Mosina.
Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedstawionych wyżej uprawnionych przypadkach, można
uzyskać od 1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie zacznie obowiązywać od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
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deklarację o zwolnienie, np. jeśli deklaracje złożono w maju to zwolnienie
obowiązywać zacznie od 1 czerwca. Od 1 kwietnia przysługiwać będzie
zwolnienie w przypadku złożenia deklaracji jeszcze w miesiącu marcu.
Formularze deklaracji dostępne są na stronie mosina.pl w zakładce
Dla Mieszkańca->Gospodarka odpadami->Deklaracja-gospodarowanie
odpadami.
Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Ewelina Waligórska z Referatu
Podatków i Opłat, tel. 61 8 109 525.
OD 1 STYCZNIA – SEGREGACJA JEST OBOWIĄZKOWA
Przypominamy, że od 1 stycznia br., w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w „Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina”:
1. Wszyscy mieszkańcy Gminy (zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jak i tych niezamieszkałych) są zobowiązani do oddawania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
Jeżeli w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazano, iż odpady przekazywane będą w sposób
nieselektywny, deklaracje należy zmienić. Mieszkańcy, którzy przed 1
stycznia 2020 r. złożyli deklarację wskazując selektywny sposób zbierania
odpadów nie muszą składać nowej deklaracji.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nierealizowania obowiązku segregacji odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata
podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
dwukrotności obowiązującej stawki za odpady segregowane od jednej
osoby zamieszkującej nieruchomość.
2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście drobne gałęzie oraz tzw.
odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego,
należy zbierać RAZEM, jako frakcję o nazwie bioodpady do pojemnika
oznaczonego kolorem brązowym i opisanym. Zniesiony zostaje system
workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych).
Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane
w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz
innych rodzajów materiałów – muszą być wrzucane bezpośrednio do
kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik
z bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę. Bioodpady można kompostować we własnym zakresie i na własne
potrzeby.
3. W systemie workowym nadal należy zbierać pozostałe odpady
przekazywa sposób selektywny czyli: tworzywa sztuczne, metale
i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier.
Informacja w sprawie pojemników na odpady
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Mosina dotyczących pojemników na odpady informujemy, że obowiązuje okres
przejściowy do 30 czerwca 2022 r., w którym dopuszczalne jest posiadanie pojemnika na odpady w dowolnym kolorze, ale z opisem właściwej
frakcji odpadów, czyli np. napis „BIO”, „BIOODPADY”. Niezależnie od
tego zalecamy przy zakupie nowego pojemnika na odpady kierować się
również jego kolorem, odpowiadającym danej frakcji odpadów, czyli:
bioodpady to kolor brązowy, odpady zmieszane to kolor czarny, papier
– kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor
zielony. Należy również pamiętać o tym, że minimalna pojemność pojemnika na odpady nie może być mniejsza niż 120 l oraz, że powinny
one posiadać zaczepy i kółka.
W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji udziela
Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 619109 545. 
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
styczeń - marzec
Rada Miejska obradowała na dwóch zwyczajnych sesjach w dniu 23 stycznia i 27 lutego oraz
trzech sesjach zwołanych na wniosek Burmistrza
Gminy Mosina (6 i 10 lutego oraz 20 marca).
W tym okresie Rada podjęła 34 uchwały. Odbyła także 5 posiedzeń komisji stałych w styczniu
oraz 9 posiedzeń komisji stałych i doraźnych w
lutym. Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
->Organy gminy->Protokoły
Z treścią wszystkich podjętych uchwał można
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 618109 541.
Na stronie www.mosina.esesja.pl można śledzić
nadchodzące posiedzenia komisji oraz sesje, wraz
z załączonymi dokumentami (projekty uchwał,
inne załączniki) oraz wynikami głosowań w poszczególnych punktach obrad danej sesji.
Opłata za odpady
Najtrudniejszą decyzją, którą musieli podjąć
radni w tym okresie, była podwyżka opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów. Burmistrz
przedstawił radnym kalkulację, z której wynikało, że od 1 marca każdy mieszkaniec powinien
zapłacić 26 zł na miesiąc.
Na koniec 2019 r. deficyt w gospodarce odpadami wyniósł 2,8 mln zł. To oznacza, że odbiór
śmieci na osobę kosztował miesięcznie o 8 zł
więcej, niż się wszystkim wydawało.
Podwyżka o 100% była jednak trudna do zaakceptowania. Radni wskazywali błędy w wyliczeniu
kosztów, sceptycznie odnosili się do odwożenia
odpadów na punkt przeładunkowy do Tarnowa
Podgórnego, apelowali o rozważenie innej metody
wyliczenia wysokości opłaty, by uszczelnić system
gospodarowania odpadami.
W czasie sesji nadzwyczajnej w dniu 6 lutego
radni zdecydowali o zwolnieniu w wysokości 3
złotych od członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz od osoby,
których średni miesięczny dochód nie przekraczał w roku poprzednim kwoty uprawniającej
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 marca o pomocy społecznej.
Po dwu i półgodzinnej dyskusji radni nie wyrazili
zgody na podwyżkę opłaty z 13 na 26 złotych – 6
radnych było za podjęciem uchwały, 8 przeciw,
a 5 osób wstrzymało się od głosu. Nie udało się
także wypracować wspólnego stanowiska w kwestii wysokości zwolnienia w części z opłaty za
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kompostowanie. Sytuacja ta powtórzyła się na
zwołanej na 10 lutego na wniosek Burmistrza
kolejnej sesji nadzwyczajnej. W porządku obrad
znalazły się tylko dwa projekty uchwał, które
ponownie zostały odrzucone przez Radę Miejską.
Na sesji w dniu 27 lutego Rada 13 głosami „za”,
przy 4 głosach przeciwnych i trzech wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
stawki w wysokości 27 zł od 1 kwietnia 2020 r.
Po długiej dyskusji i odrzuceniu wniosków radnych, by zwolnienie za kompostowanie wynosiło 5
zł lub 2 zł od mieszkańca, Rada ostatecznie przyjęła
propozycję Burmistrza, by zwolnienie w wysokości
5 zł dotyczyło nie osoby, ale nieruchomości, na
której kompostuje się bioodpady.
Radni wyrazili zgodę na podwyżkę, ale powołali specjalną komisję, która będzie monitorowała
system gospodarki odpadami. W skład tej komisji
weszli: Arkadiusz Cebulski, Ewelina Dudek, Elżbieta Jarecka, Łukasz Kasprowicz, Jan Marciniak
i Dominik Michalak.
Zlecenie dla Komisji Rewizyjnej
Rada podjęła także uchwałę w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej kontroli umów zawartych
przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne
w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania
zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z ww. przepisem, radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek
lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością
lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności.
Pożegnanie Skarbnika
Rada Miejska w Mosinie odwołała z funkcji
Skarbnika panią Marię Borowiak, która przepracowała w mosińskim urzędzie blisko 47 lat,
przechodząc wszystkie stopnie awansu od stażysty, przez referenta, inspektora, kierownika
referatu, zastępcę Skarbnika, aż po pełnioną od
2008 r. funkcję Skarbnika. Pani Maria była dwie
kadencje radną Rady Gminy Brodnica, pełniła
także funkcję Przewodniczącej Rady tejże gminy.
To doświadczenie spowodowało, że rozumiała i
życzliwie odnosiła się do wszystkich radnych. Była
ceniona i szanowana za wiedzę, profesjonalizm,
sumienność, odpowiedzialność, skromność, opanowanie i wysoką kulturę osobistą.
Rada na wniosek Burmistrza Gminy Mosina
powołała na stanowisko Skarbnika panią Tatianę
Cynkę.
Sesja z koronawirusem w tle
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostały odwołane wszystkie zaplanowane
wcześniej posiedzenia komisji.
20 marca na wniosek Burmistrza została zwołana

nadzwyczajna sesja, w czasie której Rada Miejska w
Mosinie dokonała koniecznych zmian w budżecie,
m.in. przeniesienia 500 tys. zł z rezerwy celowej
na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na
wydatki związane z zagrożeniem wywołanym
przez wirus SARS-CoV-2.
Kwota 350 000 zł ma zostać przeznaczona na
zakup środków ochrony osobistej dla strażaków
ochotników oraz strażników Straży Miejskiej
w Mosinie, tj. rękawiczki maski, gogle, ubiory
biologiczne (jednorazowe spełniające kryteria
ochrony przed zagrożeniami biologicznymi),
płyny do dezynfekcji rąk, mebli i innych urządzeń, urządzenia do dezynfekcji pojazdów oraz
pomieszczeń, środki służące do zabezpieczenia
przebywania osób długotrwale prowadzących
działania ratownicze i miejsce przeprowadzania
odkażania ratowników i osób w miejscu prowadzenia działań ratowniczych,
Kwota 150 000 zł jest przeznaczona na żywność,
leki, środki higieny osobistej i dezynfekcji dla osób
objętych kwarantanną i osób starszych wymagających opieki, ponadnormatywne paliwo, ekwiwalenty dla strażaków, nadgodziny dla strażników
Straży Miejskiej, posiłki dla osób prowadzących
długotrwałe działania ratownicze oraz osób poszkodowanych, naprawy sprzętu, samochodów,
środków łączności, agregatów prądotwórczych,
aparatów ochrony dróg oddechowych, rezerwa
środków na inne nieprzewidziane wydatki.
Zapisano także w budżecie po stronie dochodów dotację celową z Powiatu Poznańskiego
w wysokości 665 962 zł na remont jezdni i chodnika części ul. Leszczyńskiej w Mosinie od świateł
do ul. Strzałowej.
Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mosina na rok 2020
oraz zawiesiła pobieranie opłat za przejazd komunikacją gminną w czasie trwania epidemii.
Radni nie zgodzili się na przyznanie prawa
Burmistrzowi do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - w odniesieniu
do funkcjonowania Urzędu Miejskiego.
Większość radnych obecnych na sesji była przeciwna zawieszeniu obowiązku wnoszenia opłat
za parkowanie na czas trwania epidemii.
Rada jednogłośnie zagłosowała za podjęciem
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina
do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Sesja odbyła się w szczególnych
warunkach. Specjalne podziękowania kierujemy
do pracowników MOK oraz Komendanta i Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie
za zabezpieczenie sesji. Strażacy z OSP mierzyli
wszystkim uczestnikom temperaturę oraz pilnowali odpowiedniej liczby osób na sali. 
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

RADA MIEJSKA

Koronawirus – stan epidemii
20 marca w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce wprowadzony został stan epidemii. Pięć dni później
rząd wprowadził na terenie całego kraju ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się, które rozszerzył od 1 kwietnia.
Ograniczenia zapowiedziano do 11 kwietnia.
- W mocy pozostaje ograniczenie wychodzenia z domu do absolutnego minimum.
Ograniczenie to nie dotyczy: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbęd
nych do życia codziennego - niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi.
• Przemieszczać się można jedynie w grupie do 2 osób, przy czym obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
• 2 metry to minimalna odległość między pieszymi, także przypadku rodzin.
Obowiązek ten nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) i osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać oraz ich opiekunów.
• Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.
• Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.
- Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie.
W sklepach, w punktach usługowych i na targach – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. W placówkach pocz
towych – 2 osoby na jedno okienko
• W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane - zamknięte.
• Wszyscy klienci sklepów będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
• W godzinach od 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65.
roku życia.
- Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe.
- Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
- Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie.
- Limit pasażerów również w pojazdach 9+. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
- W obrzędach religijnych może uczestniczyć jednocześnie nie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące
posługę. Rząd zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
- Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie, za wyjątkiem czynności, w których praca zdalna nie
gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.
- W miejscach pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników w środki bezpieczeństwa.
- Pozostają w mocy ograniczenia dotyczące działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej
(do odwołania).
Szczegóły dotyczące ograniczeń na stronie gov.pl/web/koronawirus

Telefony alarmowe
STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu informuje, że udostępnione telefony alarmowe udzielają pełnej
informacji postępowań oraz zachorowań dotyczących COVID-19.
Dostępne telefony nie służą do udzielania konsultacji lekarskich.
TELEFONY ALARMOWE:
- 609 794 670 - całodobowo
- 518 097 443 - całodobowo
DODATKOWE:
- 616 467 822 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 867 - w godz. 7:00-22:00
- 616 467 888 - w godz. 7:00-22:00
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. kom. 722 323 208 (czynny całodobowo)
e-mail: gczk@mosina.pl
- Jarosław Dobicki – Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 1018-211 / e-mail: straz.miejska@mosina.pl
- Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem
tel. 61 8109-503 / e-mail: zb@mosina.pl
tel. 61 8109-503
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Ograniczenia w przemieszczaniu się
– załatw sprawę przez Internet
Im mniej wizyt i spotkań, tym mniejsze zagrożenie!
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania wszystkich możliwych spraw przez Internet - tą drogą można załatwić różne
pilne sprawy i ograniczyć osobiste kontakty z grupami osób. Zachęcamy do korzystania z e-usług, z bankowości elektronicznej, zakupów on-line, czy z aplikacji moBILET.
Wszystkie sprawy w Urzędzie można też załatwić przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, które nie
mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie,
ale także nie wychodząc z domu, za pośrednictwem strony internetowej banków, w których posiadają konto.
Banki potwierdzające profil zaufany to: T-Mobile Usługi Bankowe, PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo,
Bank Pekao S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.
Instrukcja korzystania z platformy ePUAP znajduje się na stronie epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc->Instrukcje
i podręczniki



Ograniczony dostęp do urzędu
– jak teraz załatwić sprawę?
Jednym ze wskazań wobec rosnącego zagrożenia koronawirusem jest ograniczenie
opuszczania własnych domów do niezbędnego minimum. W sytuacji konieczności
załatwienia spraw i potrzeb niezbędnych do funkcjonowania, zachęcamy do korzystania z kontaktów przez Internet. Wiele instytucji i podmiotów wprowadziło
ograniczenia w bezpośrednim dostępie interesantów i klientów. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, od 13 marca br. czasowo ograniczony został dostęp do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mosinie dla interesantów. Przypominamy, że wszystkie sprawy w Urzędzie można załatwić przez Internet
– za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak teraz można załatwić sprawę w URZĘDZIE MIEJSKIM i OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ?
• Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz OPS-u udzielają informacji na temat realizowanych usług publicznych TYLKO TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
• Wszelką dokumentację w sprawach z zakresu ich działania, można składać TYLKO W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA
Urzędu Miejskiego w Mosinie, w godzinach jego pracy.
Prosimy, aby wnioski składane w Biurze Obsługi Interesanta posiadały już uiszczoną opłatę skarbową.
• Urząd uruchomił też możliwość złożenia deklaracji „śmieciowych” oraz innych dokumentów, bez konieczności wchodzenia do budynku Urzędu (do Biura Obsługi Interesanta) – SPECJALNĄ SKRZYNKĘ wystawioną od strony głównego wejścia.
Do skrzynki można złożyć deklaracje „śmieciowe” i inne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących: spraw
załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, meldunków i CEIDG.
Skrzynka na dokumenty pozostaje pod stałym nadzorem. Na skrzynce wyłożone są formularze deklaracji „śmieciowych”
do pobrania.
Prosimy, aby wszelkie pytania związane z wypełnieniem deklaracji czy innych dokumentów, a także wątpliwości co danych
dokumentów, przed ich złożeniem do skrzynki wyjaśniać wcześniej telefonicznie, także przed złożeniem bezpośrednim
w Biurze Obsługi Interesanta.
Uwaga! Wnioski wrzucane do skrzynki, w przypadkach, w których konieczna jest opłata skarbowa, powinny mieć
ją już uiszczoną.
• FILIA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Mosinie w budynku Urzędu Miejskiego została zamknięta.
Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem banków i Poczty Polskiej.
• URZĘDOWA KORESPONDENCJA ZWROTNA nie jest wydawana w siedzibie Urzędu, ale przesyłana adresatowi na podany przez
niego adres korespondencyjny.
• URZĄD STANU CYWILNEGO W MOSINIE przyjmuje tylko zgłoszenia urodzeń i zgonów.
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Przed zgłoszeniem prosimy o kontakt telefoniczny 61 8109 560, email usc@mosina.pl. Wnioski o odpisy aktów stanu cy wilnego należy kierować drogą elektroniczną – przez ePUAP. Jeżeli odpis będzie podlegać opłacie skarbowej, należy dołączyć
skan dowodu wpłaty na nasze konto. Sprawy dotyczące ślubów cywilnych obecnie nie są załatwiane do odwołania. Pozostałe
sprawy, kończące się wydaniem zaświadczenia, można załatwić w innych urzędach stanu cywilnego.
• Obsługa obywateli przez REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
- DOWODY OSOBISTE – WNIOSKI – jeśli tylko to możliwe, wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy składać
przez ePUAP (przypominamy o dołączeniu wówczas zdjęcia w wersji elektronicznej).
- ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH – wyprodukowany dowód osobisty będzie czekał w Urzędzie do momentu jego
odbioru przez obywatela - nie trzeba go odbierać zaraz po otrzymaniu informacji, że jest gotowy do odbioru.
- ZAŚWIADCZEŃIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I REJESTRÓW – prosimy najpierw o kontakt telefoniczny albo ma
ilowy - pracownik wyjaśni, w jaki sposób skierować wniosek i jakie dodać załączniki, by jak najsprawniej załatwić
daną sprawę: tel. 61 81 09 565 lub 61 81 09 509. Zaświadczenia nie będą wydawane „od ręki”, ale wysyłane pocztą.
- MELDUNEK – zgłoszenia meldunkowe można składać przez ePUAP, a jeśli nie ma takiej możliwości i jest to konieczne
do załatwienia w urzędzie pilnie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.
- WNIOSKI CEIDG – jeśli tylko to możliwe, prosimy składać przez ePUAP. W przypadku pytań służymy pomocą tel.
61 81 09 562 lub 61 81 09 563.
Apelujemy, by wizyty osobiste w siedzibie Urzędu składać jedynie w sprawach bardzo pilnych!
Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych referatów załatwiających sprawy mieszkańców:
- BIURO OBSŁUGI INTERESANTA tel. 618109-505 e-mail: boi@mosina.pl
- URZĄD STANU CYWILNEGO tel. 618109-560 e-mail: usc@mosina.pl
- REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tel. 618109-509 malgorzata.pietrzak-do
ruch@mosina.pl
- REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA tel. 618109-571 e-mail: milosz.sura@mosina.pl
- REFERAT GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI tel. 618109-578 e-mail: piotr.sternal@mosina.pl
- REFERAT OŚWIATY i SPORTU tel. 618109-580 e-mail: a.balcerek-kalek@mosina.pl
- GMINNE CENTRUM INFORMACJI tel. 618192-746, 510 197 558 e-mail: gci@mosina.pl
- REFERAT PODATKÓW I OPŁAT tel. 618109-515 e-mail: monika.smelkowska@mosina.pl
- REFERAT KSIĘGOWOŚCI tel. 618109-510 skarbnik@mosina.pl
- REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA tel. 611018-248 e-mail: radoslaw.lucka@mosina.pl
- REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY tel. 618109-530 e-mail: joanna.pawlicka@mosina.pl
- REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO tel. 618109-526 e-mail: anna.pawlicka-rozanska@mosina.pl
- STRAŻ MIEJSKA tel. 61 8197-855, 501 467 312 straz.miejska@mosina.pl
Awarie takie jak uszkodzona jezdnia, chodnik, wiata przystankowa, awaria oświetlenia ulicznego lub nielegalne wysypisko
śmieci, można zgłosić interwencyjnie na adres mailowy interwencje@mosina.pl z dopiskiem INTERWENCJA, dołączając
zdjęcie.
Informujemy, że:
• Świadczenia 500+ będą wypłacone w terminie.
• Zakład Usług Komunalnych w Mosinie dokłada starań, by wywóz odpadów komunalnych odbywał się bez zakłóceń,
zgodnie z przyjętym harmonogramem.



Zawieszona bezpośrednia oferta
instytucji kultury i sportu
Od 13 marca br. zawieszona została do odwołania działalność mosińskich instytucji: Mosińskiego Ośrodka Kultury,
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Galerii Sztuki w zakresie wszystkich form bezpośrednich
organizowanych przez te jednostki, jak i możliwość korzystania z obiektów przez nie administrowanych.
Jednostki te prowadzą działalność administracyjną bez zmian. Prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum
i kontakt za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
• Mosiński Ośrodek Kultury – kultura.gmina.pl
• Mosińska Biblioteka Publiczna wraz z filiami – bibliotekamosina.pl
• Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl
Gminne instytucje kultury i sportu, prowadzą obecnie działania on-line w zakresie oferty dla miezkańow -> s. …Koronawirus – trzeba żyć.
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 Ograniczenia dostępu
• URZĘDY
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
 • Od 16 marca br. ograniczone jest wejście do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego
8 w Poznaniu oraz do jednostek podległych. Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy zostaną pojedynczo
wpuszczani do budynku Urzędu, a pracownik ochrony i urzędnik będą kierować klienta w najpilniejszych sprawach
do danego wydziału.
 • Wszystkie filie Wydziału Komunikacji i Transportu zostały zamknięte do odwołania.
W przypadku rejestracji pojazdów Starosta Poznański zadeklarował przywrócenie terminu administracyjnego przy
przekroczeniu 30-dniowego terminu. Oznacza to, że nie będą nakładane kary finansowe.
 •Czasowo zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach
pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za
pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Szczegóły na stronie bip.powiat.poznan.pl -> nieodpłatna pomoc
-prawna
KOMUNIKAT STAROSTY POZNAŃSKIEGO z 13 marca 2020r.
Starosta Poznański informuje, iż w przypadku niemożności przez mieszkańców dochowania 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego UE lub zawiadomienia
o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny tj.
– odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
– opuszczenia szpitala bądź zwolnienie z kwarantanny,
złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomienie
o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Wzór wniosku o przywrócenie terminu będzie dostępny na www.bip.powiat.poznan.pl
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Od 17 marca wprowadzone zostały czasowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu. Urząd Marszałkowski zachęca głównie
do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej. Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, to te będą przyjmowane wyłącznie w holu głównym, w pomieszczeniu obok KASY, przy schodach
do patio.
• Punkt Informacyjny Urzędu: tel. 61 626 66 66, e-mail: info@umww.pl
• Punkt Kancelaryjny Urzędu: tel. 61 626 69 54, e-mail: kancelaria@umww.pl
• Pozostałe kontakty na stronie Urzędu Marszałkowskiego: umww.pl.
CZASOWE ZMIANY W PALCÓWKACH ZUS
W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z rozszerzającą się epidemią koronawirusa, wszystkie dyżury eksperta
ZUS w urzędach i gminach zaplanowane w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. są odwołane.
• Ograniczenie obsługi bezpośredniej
ZUS ograniczył obsługę bezpośrednią w swoich placówkach. Zakład zachęca do kontaktu za pośrednictwem telefonu lub
internetu. Klienci mogą przesyłać pytania także mailowo pod adres: cot@zus.pl lub przez formularz zapytania ze swojego
profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online na stronie zus.pl
W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej – numer tel. 22 560 16 00. Konsultanci są
dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 18.00. W placówkach Zakładu pojawiły się
także skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami.
• Dodatkowe infolinie
Pod trzema dodatkowymi numerami pracownicy ZUS dyżurują w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach
7.00 – 15.00.
- 22 290 87 01 - informacje na temat świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, a także nt. zasiłków
opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.
- 22 290 87 02 - kompleksowa obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, a infolinia 22 290 87 03 – dotyczy
odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.
I URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
• Czasowe ograniczenie dostępu
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez ePUAP i infolinie.
Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.
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PODATKI BĘDZIE MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY
- On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, ePUAP,
- W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez
potwierdzenia wpływu do urzędu.
• Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego: PIT – nr telefonu (61) 65-78-366, (61) 65-78-369, VAT – nr telefonu (61)
65-78-723, (61) 65-78-253, CIT – nr telefonu (61) 65-78-369, (61) 65-78-366, spadki/darowizny – nr telefonu (61) 6578-157, (61) 65-78-107, rejestracja podatników – nr telefonu (61) 65-78-158, (61) 65-78-307, egzekucja administracyjna
– nr telefonu (61) 65-78-181, (61) 66-87-312, (61) 65-78-136, rachunkowość podatkowa – nr telefonu (61)65-12-517, (61)
65-12-552, (61) 65-78-125, komórka wierzycielska– nr telefonu (61) 65-78-244, (61) 65-78-117, (61) 65-78-208, Adres
e-mail urzędu skarbowego: 1us.poznan@mf.gov.pl
• Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT na www.podatki.gov.pl
• Przychodnie lekarza rodzinnego NFZ W GMINIE MOSINA
Aby umożliwić pacjentom korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej
bez konieczności wychodzenia z domu i ograniczyć ilość osób przebywających na terenie przychodni, poradnie lekarza rodzinnego wprowadziły
różne rozwiązania. Wprowadziły także środki ostrożności takie jak: wywiad
w kierunku koronawirusa przy telefonicznej rejestracji, pomiary temperatury
przy wejściu do przychodni, maksymalne ograniczenie liczby pacjentów
w poczekalni. Informacje dla pacjentów dotyczące postępowania pacjenta w sytuacji przyjętych rozwiązań, w przypadku konieczności kontaktu
z lekarzem, przychodnie zamieszczają na swoich stronach internetowych,
portalach społecznościowych i plakatach informacyjnych przy wejściu do
przychodni. Pacjenci proszeni są, by się z nimi zapoznać.
„MEDICOMPLEX” DARIUSZ ZIMOWSKI
- Mosina, ul. Konopnickiej 33 tel. 61 819 22 72/71, 502 199 340, 660 456 568, 669 464 699
- Mosina, ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 434 343, 536 561 166
- Krosno, tel. 795 606 605
• konsultacje z lekarzem telefoniczne – lekarz kwalifikuje pacjenta na wizytę,
• telefoniczne wystawianie e-recept i e-zwolnień.
VIS MEDICA SPÓŁKA Z O.O.
- Mosina, ul. 20 Października 17, tel. 61 8132411
- Mosina, ul. Garbarska 8, tel. 618136206
e-mail: przychodnia@gema.pl
• zamówienia recept telefoniczne i mailowe – poradnia oddzwoni i poda numer e-recepty
• teleporady – telefoniczne umówienie teleporady, lekarz o umówionej godzinie oddzwoni, poda numer recepty, wystawi
skierowanie, zapotrzebowanie na środki etc.
PRZYCHODNIE MEDYCZNE ANDRZEJ TURAJSKI
- Mosina, ul. Krotowskiego 15, tel. 508193495
• zamówienia recept telefoniczne,
• teleporady – telefoniczne konsultacje z lekarzem,
• w razie konieczności wizyty w poradni - z zachowaniem zasad ostrożności.
NZOZ W BABKACH
- Babki, tel. 61 893-99-88
- Świątniki, tel. 61 642 50 92
• zamówienia recept telefoniczne,
• teleporady – podczas rejestracji zbierany jest wywiad, lekarz oddzwania do pacjenta, wystawia e-receptę, e-zwolnienie.
PRZYCHODNIA MEDICA W PECNEJ
- ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695
• zamówienia recept telefoniczne,
• konsultacje z lekarzem telefoniczne.
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INNE OGRANICZENIA
• Ograniczenia kursowania pociągów
Ograniczone zostały wybrane połączenia Kolei Wielkopolskich oraz Polregio na terenie Wielkopolski. Aktualny rozkład
jazdy tych przewozów znajduje się na stronach przewoźników oraz na https://portalpasazera.pl/. Wykaz odwołanych pociągów: https://www.umww.pl/odwolane-pociagi
• Weekendowe zawieszenie linii 651
Informacja z komunikatów ZTM: Linia nr 651 - kursy realizowane zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni
robocze, bez kursów o godzinie 5:20, 7:30 i 15:00 z Dębca i 6:00, 8:15 i 16:10 z Puszczykowa. Nie będą realizowane weekendowe kursy nocne.
• Zamknięcie placów zabaw i siłowni zewnętrznych
W związku ze stanem epidemii w Polsce, w trosce o zdrowie mieszkańców, 26 marca
br. gminne place zabaw oraz siłownie zewnętrzne na terenie gminy Mosina zostały
zamknięte. Burmistrz rekomendował także zamknięcie placów zabaw i siłowni zewnętrznych zarządzanych przez osiedla mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Zamknięcie i zabezpieczenie placów zabaw oraz siłowni służy wsparciu respektowania
przez mieszkańców ograniczania się w przemieszczaniu do niezbędnych życiowych
potrzeb. Wprowadzone przez rząd ograniczenia dotyczą także korzystania z placów
zabaw, które są miejscem gromadzenia się osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.
• Targowisko czasowo zamknięte
Od 13 marca, decyzją Burmistrza Gminy Mosina – zarządcy targowiska w Mosinie, targowisko zostało czasowo zamknięte. Decyzję tę Burmistrz podjął zgodnie z zaleceniem Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, w sytuacji
wystąpienia na terenie gminy Mosina pierwszego, wielkopolskiego przypadku zachorowania na koronawirusa.
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, jako zarządca mosińskiego targowiska podjąłem decyzję o jego czasowym
zamknięciu od 13 marca po konsultacji z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie postępowania
wobec wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem na terenie naszej Gminy i po takim jego zaleceniu.
Po wystąpieniu przypadku koronawirusa w naszym regionie, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny za pośrednictwem
służb powiatowych, bardzo szybko zalecił gminom, aby wszystkie targowiska z terenu województwa wielkopolskiego, na których
odbywa się sprzedaż środków spożywczych z punktów otwartych, zostały zamknięte. W ciągu kilku następnych dni, zalecenie
zastąpił nakaz - 23 marca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nakazał zarządcom targowisk w Poznaniu
i całym powiecie ich bezwzględne zamknięcie, przekazując w tej sprawie merytoryczne uzasadnienie względami bezpieczeństwa
sanitarnego. W ostatecznym swoim stanowisku, 26 marca, wskazał z kolei wymagania i zasady do spełnienia, by sprzedaż
w punktach otwartych mogła się nadal odbywać. W przypadku, gdy wymienione wymagania nie mogą być przestrzegane,
jak wskazał Powiatowy Inspektor, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję o ograniczeniu działania części lub całości
targowiska/bazaru , w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów.
25 marca polski rząd wprowadził na terenie całego kraju ograniczenia w przemieszczaniu się, zaostrzone z dniem 1 kwietnia,
jako przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Wśród obowiązujących ograniczeń jest m.in. zakaz zgromadzeń,
przebywania w grupach nie większych niż 2-osobowych z zachowaniem przy tym odległości od siebie minimum 2 metry. Targowisko, przy ograniczonych możliwościach zachowania szczególnej higieny wskazanej w przypadku profilaktyki koronawirusa
przez Sanepid, przy ograniczonych możliwościach zabezpieczenia nieopakowanej żywności przed przemieszczaniem się wirusa,
przy płatnościach głównie gotówkowych, jest przede wszystkim potencjalnym miejscem gromadzenia się większej ilości osób,
a mamy unikać skupisk ludzi. Decyzję o zamknięciu czasowym targowiska w Mosinie podjąłem w trosce o zdrowie mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że ta moja decyzja jest trudna dla sprzedawców i producentów, dla których handel w tym miejscu
jest elementem źródła ich utrzymania. Miałem jednak na względzie dobro najwyższe, jakim jest zdrowe i życie mieszkańców,
zarówno klientów targowiska, jak i sprzedawców. Targowisko – to realne, nie jest teraz otwarte, jednak z myślą przede wszystkim o naszych producentach i handlowcach, a także mieszkańcach – klientach, uruchomiliśmy e-targowisko. Jest to miejsce
z możliwością nawiązywania kontaktów również przez te osoby, które handlowały na targowisku, z naszymi mieszkańcami
tak, aby można było dalej funkcjonować, handlować tymi produktami, które są wytwarzane z korzyścią dla obu stron.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
Więcej o „e-targowisko Mosina”-> str. VIII Koronawirus – trzeba żyć
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KORONAWIRUS - TRZEBA ŻYĆ...


Pomoc dla samotnych seniorów
i osób niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Mosinie od 30 marca prowadzi akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Jest to kontynuacja już
wcześniej podejmowanych działań dla seniorów, tym razem oparta na porozumieniu o współpracy z Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. Jest on Koordynatorem Głównym Akcji, którą wspierają wolontariusze Caritas, w tym działający przy parafii
pw. św. Mikołaja w Mosinie.
Najważniejszym założeniem akcji jest ochrona zdrowia osób szczególnie zagrożonych koronawirusem, dlatego też by
ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domu, pomożemy samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym
zamieszkującym teren gminy Mosina w zakupach podstawowych produktów żywnościowych oraz leków.
*Akcja nie dotyczy osób prawnie objętych kwarantanną.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?
Akcja skierowana jest do następujących osób mieszkających na terenie gminy Mosina, czyli:
- osób w wieku od 60 roku życia, które samotnie prowadzą gospodarstwo domowe,
- osób w wieku od 60 roku życia, które zamieszkują z drugą osobą, która jest osobą z niepełnosprawnością, długotrwale
chorą lub niesamodzielną,
- osób z niepełnosprawnością od 18. roku życia, które zamieszkują na terenie gminy Mosina i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, bądź znajdują się pod opieką osoby w wieku od 60 roku życia.
NA CZYM POLEGA POMOC?
Pomoc obejmuje zakup podstawowych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości w ilości
niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania (nie przewiduje się zakupów w ilościach hurtowych oraz zakupów wyrobów
tytoniowych czy alkoholowych) oraz leków. Leki będą kupowane na podstawie recept. Wolontariusz dostarczy zakupy
pod wskazany adres w ciągu 24 godzin od zgłoszonego zapotrzebowania, dokonanego pod specjalnym numerem telefonu.
JAK CZĘSTO MOŻNA KORZYSTAĆ Z POMOCY?
W ramach akcji zakłada się pomoc maksymalnie dwa razy w tygodniu.
POD JAKI NUMER DZWONIĆ?
W ramach akcji „Koronawirus - Seniorze! Nie jesteś sam” Urząd Miejski w Mosinie uruchomi SPECJALNY NUMER TELEFONU
531 052 992. Pod ten numer należy zadzwonić, aby dokonać zgłoszenia. Bardzo prosimy o nieblokowanie linii w innych
sprawach – to numer telefonu tylko do zgłoszeń w ramach Akcji „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”.
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KIEDY MOŻNA DZWONIĆ?
Pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie przyjmuje telefonicznie zgłoszenia zapotrzebowania na zakupy od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9.00 – 12.00. Zgłoszeń można dokonywać przez cały czas trwania akcji, tj. od 30 maca 2020
roku do jej odwołania.
JAK TO DZIAŁA?
Po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie przeprowadza krótki wywiad,
w którym zada pytania:
- Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Gminy Mosina? Jakiej miejscowości?
(jest to docelowo informacja dla wolontariusza, aby łatwiej ich przydzielić rejonowo do poszczególnych osób)
- Czy jest Pan/Pani/Państwo :
• osobą w wieku od 60 roku życia, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe?
• osobą w wieku od 60 roku życia, która zamieszkuje z druga osobą, która jest  osobą z niepełnosprawnością,  
długotrwale chorą lub niesamodzielną?
• osobą  z niepełnosprawnością od 18 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Mosina i samotnie prowadzi
                 gospodarstwo domowe, bądź  znajduje się  pod opieką osoby w wieku 60+?
- Czy nie jest Pan/Pani objęta kwarantanną nałożona przez Sanepid? Czy nie ma Pan/Pani objawów, które występują
u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), w szczególności takich jak: kaszel, duszności, tempera
    tura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni.
Po uzyskaniu takich informacji, pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i wieku oraz adresu
zamieszkania – to informacja dla koordynatora akcji, by wyznaczyć rejonowo wolontariusza. Zapyta też o jaki rodzaj
zakupów chodzi: żywności, środków higienicznych, środków czystości czy leków. Następnie wpisze zgłoszenie na listę
dzienną. Na koniec poda osobie zgłaszającej, przypisany jej numer usługi.
KAŻDE ZGŁOSZENIE OTRZYMUJE SWÓJ WŁASNY, NIEPOWTARZALNY NUMER, KTÓRY OTRZYMA TAKŻE WYZNACZONY WOLONTARIUSZ.
NUMER TEN BĘDZIE PODSTAWĄ DO WERYFIKACJI WOLONTARIUSZA I DZIĘKI TEMU NIKT SIĘ POD NIEGO NIE PODSZYJE!
Wyznaczony wolontariusz telefonicznie skontaktuje się z osobą ze zgłoszenia i zapyta o jej potrzeby. Uczestnik Akcji
określi listę i szczegóły dotyczące zakupów, ustali z wolontariuszem termin ich dostarczenia oraz formę płatności.
KTO POKRYWA KOSZT ZAKUPÓW?
Niesiona pomoc jest realizowana przez wolontariuszy, jednak koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany.
Jednorazowo kwota zakupów nie powinna przekroczyć 200 zł. Usługa zakupu i dostarczenia artykułów i leków jest bezpłatna dla osób uprawnionych.
JAK WYGLĄDA ROZLICZENIE ZA ZAKUPY?
Wolontariusz, robi zakupy i po ich dostarczeniu rozlicza się z osobą zgłaszającą na podstawie paragonu. Na potwierdzenie wykonanej usługi senior podpisuje oświadczenie. To potwierdzenie wykonanej usługi. Formularz oświadczenia
będzie miał przy sobie wolontariusz. W oświadczeniu wpisany będzie numer usługi, rodzaj zakupów i kwota, za jaką
zostały zrobione.
Osoba zainteresowana dalszą pomocą, każdorazowo dzwoni na specjalny numer telefonu 531 052 992, uruchomiony
w tym celu przez Urząd Miejski w Mosinie.
AKCJA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER ROZWOJOWY, DLATEGO CHĘTNYCH DO NIESIENIA POMOCY W RAMACH WOLONTARIATU,
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
CHCESZ POMAGAĆ?
Osoby zainteresowane wolontariatem w ramach akcji realizowanej na terenie gminy Mosina, proszone są o kontakt
z panem Hubertem Skrzypkiem, Koordynatorem Lokalnym Wolontariatu Kryzysowego Caritas Archidiecezji Poznańskiej
- tel. 607 530 722, lub panią Małgorzatą Górecką – tel. 536 833 709.
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Pomoc dla niesłyszących seniorów
Fundacja Świat Głuchych proponuje pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu
niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach. Może to być wykonanie telefonu
do służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu. Ale przede wszystkim – udzielenie doraźnej pomocy polegającej na
dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków).
Do kontaktu zostaje delegowany pracownik, który będzie zbierał informację o zapotrzebowaniu, ale również będzie prowadził bazę wolontariuszy. Usługa dostępna jest na terenie całego kraju. Informacja o inicjatywie nagrana jest w języku
migowym i opublikowana na stronie fundacji swiatgluchych.pl.



e-targowisko Mosina – dla sprzedających i klientów

Drodzy Mieszkańcy.
Mając na uwadze specyficzną sytuację
spowodowaną epidemią koronawirusa,
a co za tym idzie ograniczeniami związanymi
z handlem i zamknięciem targowiska w Mosinie,
chcemy zaproponować nową formę wymiany
kontaktów, by przetrwać te trudne czasy.

E-TARGOWISKO MOSINA
TO MIEJSCE, GDZIE MOŻECIE
UDOSTĘPNIAĆ KONTAKTY
DO SIEBIE,
I W EFEKCIE REALIZOWAĆ
SPRZEDAŻ I ZAKUPY
Z DOWOZAMI LUB ODBIOREM
U SPRZEDAWCY.
TO MIEJSCE,
TAK JAK TARGOWISKO,
PODZIELONE NA BRANŻE.
JAK TO DZIAŁA?
Sprzedawcy: zgłaszacie się do nas pisząc komentarz pod zdjęciem w branży, w której prowadzicie handel, podajecie informacje o tym,
w jakiej branży prowadzicie sprzedaż, zostawiacie nr telefonu i czekacie na klientów.
Klienci: jedyne, co musicie zrobić, to skontaktować się ze sprzedawcą z listy, zamówić towar
i umówić się na formę płatności i odbioru.
ADRES E-TARGOWISKA:
portal społecznościowy Facebook ->
E-targowisko Mosina
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Bezpłatne przejazdy komunikacją gminną
Od 28 marca, na czas trwania epidemii koronawirusa, przejazdy komunikacją gminną są bezpłatne.
Przypominamy o obowiązujących na terenie całego kraju ograniczeniach w przemieszczaniu się, które należy ograniczyć do niezbędnych
potrzeb i tylko w takich wypadkach wychodzić z domu, czy korzystać z transportu publicznego!
Przypominamy także, że wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się dotyczą także komunikacji publicznej w autobusie może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących.



Gdzie zamówisz jedzenie
do domu?
Gdzie w Mosinie można zamówić jedzenie na wynos w czasie
epidemii koronawirusa i wprowadzonych ograniczeń? Która
restauracja dowiezie nam posiłek do domu?
Możesz to sprawdzić, na stronie mosina.pl->komunikaty->zostaję
w domu – zamów jedzenie



Życie on-line
• e-nauczaniE

czas lekcji przez Internet
Od 11 marca uczniowie w naszej gminie nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w szkołach. Dyrektorzy szkół i nauczyciele zadbali, aby zarówno najmłodsze dzieci z przedszkoli, jak
i uczniowie szkół podstawowych, nie mogli twierdzić, że mają „koronaferie”.
Po zawieszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 26 marca zajęć dydaktycznych, uczniowie wszystkich szkół otrzymywali od nauczycieli informacje o tym, co należy w czasie fizycznej nieobecności w szkole zrobić w domu. W tym czasie nie
realizowano dalszej podstawy programowej, ale skupiano się na powtórkach i rozszerzaniu treści już omówionych, poprzez
e-dzienniki. Uczniowie otrzymywali także linki poszerzające omawiane tematy. Od początku „zdalnego nauczania” wykorzystywano dostępne platformy edukacyjne, e-podręczniki, przydatne strony internetowe, a w razie niejasności nauczyciele odpowiadali
na pytania za pośrednictwem popularnych w sieci komunikatorów, dzienników elektronicznych i e-maili. Wszystkie te działania
miały przygotować szkoły do prowadzenia zdalnego nauczania.
Po przedłużeniu przez władze oświatowe terminu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych do 10 kwietnia, szkoły zaproponowały uczniom e-nauczanie na wybranych przez siebie platformach komunikacji.
Uczniowie od kilku razy w tygodniu do kilku lekcji dziennie (w zależności od szkoły), spotykają się ze swoimi nauczycielami
on-line. Materiały z e-lekcji są uzupełniane o treści przesyłane przez dziennik elektroniczny lub złączniki umieszczone dla poszczególnych klas na dyskach zewnętrznych. Nie zapomina się też o najmłodszych – dla przedszkolaków panie przygotowały na
ten okres karty pracy, wycinaki, propozycje prac plastycznych, elementy działań praktycznych, jaki i ciekawe formy na spędzenie
wolnego czasu.
Każda szkoła i przedszkole wprowadziła wybrany przez dyrektora i nauczycieli system zdalnego nauczania. Mamy świadomość,
że nie jest jeszcze idealnie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, także rodzice, uczą się funkcjonować w nowej e-szkolnej rzeczywistości. Nikt nie był do niej przygotowany i nie każdy uczeń umie się od razu przestawić na lekcje z kamerą internetową,
zmobilizować do regularnej i samodzielnej pracy. Nauczyciele w krótkim czasie zostali zobligowani do, nie tylko realizowania
programu nauczania „na odległość”, ale przede wszystkim do pracy z uczniem w zupełnie innej rzeczywistości. A rzeczywistość
ta jest niepewna, poczynając od zabezpieczenia w sprzęt komputerowy, a kończąc na rozterkach dzieci, które z dnia na dzień
zostały pozbawione bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami.
Postarajmy się wspólnie zadbać o to, by nie budować w dzieciach niepotrzebnych lęków. Wzajemnie się wspierajmy, informujmy
o tym co mogłoby działać lepiej i doceniajmy te formy nauczania zdalnego, które się sprawdzają.
Anna Balcerek-Kalek
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

Już na spotkaniu z dyrektorami 10 marca, następnego dnia po tym, kiedy 9 marca wieczorem dowiedziałem się o pierwszej chorej
z terenu Gminy Mosina, przekazałem, że musimy przygotowywać się na e-nauczanie i że potrwa ono dłużej niż dwa tygodnie. Zaczęliśmy przygotowania wcześniej, niż wyszło zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

X

• Kultura i sport
Nie wychodząc z domu, można skorzystać z różnych ofert kulturalnych i sportowych naszych gminnych instytucji
w formie on-line. Apelując o pozostawanie w domach i opuszczanie ich tylko w ważnych sprawach, zachęcamy do korzystania z tych ofert:
- GALERIA SZTUKI W MOSINIE
Galeria prezentuje koncerty, wystawy i inne formy spotkań ze sztuką. Wirtualne spotkania to m.in. cykle SZTUKA
I ŻYCIE , MUZYKA W GALERII, MOSINIANKI POKOLOROWANE w Galerii Historycznej.
- MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
MOK proponuje projekcję filmów on-line w ramach projektu „Nowe horyzonty”, warsztaty z rękodzieła, propozycje dla
seniorów i dzieci. Udostępnia także linki do szerszej oferty kulturalnej on-line.
- MOSIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka udostępnia internetowe źródła darmowej literatury on-line, prowadzi akcję „Jak wychodzę, jak czytam?!”
promującą pozostawanie w domach, konkursy dla czytelników.
- OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE
OSiR prowadzi zajęcia on-line. Dla chętnych, którzy nie posiadają karnetów, zapisy od poniedziałku do piątku w godz.
8:15 do 15:00 tel. 61 813 29 03.
Nie wychodząc z domu, można skorzystać z różnych ofert kulturalnych i sportowych naszych gminnych instytucji
w formie on-line. Apelując o pozostawanie w domach i opuszczanie ich tylko w ważnych sprawach, zachęcamy do korzystania z tych ofert.
Szczegóły ofert on-line na stronach gminnych instytucji:
• Mosiński Ośrodek Kultury – kultura.gmina.pl
• Mosińska Biblioteka Publiczna wraz z filiami – bibliotekamosina.pl
• Galeria Sztuki w Mosinie – galeriamosina.pl
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – osirmosina.pl



Mieszkańcy kontra koronawirus
W czasie epidemii koronawirusa, nasze życie wygląda nieco inaczej. Ograniczenia w przemieszczaniu się, w działalności różnych instytucji, handlu i usług, służące zahamowaniu rozprzestrzenianiu się zagrożenia, powodują utrudnienia
w codziennym funkcjonowaniu. Najtrudniej żyje się teraz tym mieszkańcom najbardziej narażonym na skutki zakażenia.
Potrzebne jest wsparcie, szczególnie dla tych osób, by mogły one bezpiecznie przetrwać czas zagrożenia w domach.
Wynik walki z koronawirusem zależy nie tylko od służb sanitarnych i medycznych, ale przede wszystkim od nas samych,
od naszej postawy i repsektowania wszystkich obostrzeń i zaleceń. To nasza wspólna walka.
Nasza społeczność lokalna włącza się aktywnie w działania wspierające tę walkę, podejmując własne inicjatywy. Prowadzone są różne akcje. Mieszkańcy wspierają finansowo organizowane zbiórki pieniędzy na ten cel.

Pomoc dla szpitala – Basia in memoriam
Pamięci Basi, bo miała zawsze serce dla wszystkich. I to jest najlepsza sprawa, w jaki sposób możemy ją upamiętnić, nie
pomniki, ale właśnie czynić dalej dobro…
Szpital przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu walczy teraz o zdrowie i życie wielu pacjentów dotkniętych koronawirusem.
Bieżące potrzeby w zakresie podstawowego asortymentu medycznego są tam na wyczerpaniu. Personel medyczny szpitala,
zaangażowany w ratowanie swoich pacjentów, potrzebuje naszej pomocy.
W szpitalu tym zmarła Pani Basia, pierwsza ofiara koronawirusa
w Polsce, mieszkanka Czapur. Teraz chorują jej mąż i córka. Przyjaciele
tej Rodziny, prowadzą „zrzutkę” ku pamięci Pani Basi, w podziękowaniu
pracownikom szpitala za opiekę, jaką ją obdarzali i teraz obdarzają
jej bliskich i wszystkich tych, którzy leżą w szpitalu na Szwajcarskiej.
Potrzebne są: bluzy polarowe, bo chłodno w szpitalu, aparaty do
ciśnienia, termometry, jednorazowa odzież chirurgiczna, ręczniki
włókninowe, maseczki jednorazowe dla pacjentów, kubeczki i sztućce
jednorazowe, pasty i szczoteczki do zębów dla pacjentów, chusteczki
nawilżające, pulsoksymetry.
Zrzutka.pl -> Basia in memoriam
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 Zrób sam maseczkę
Wobec powszechnego braku profesjonalnych maseczek, korzystajmy
z własnej pomysłowości i masek wykonanych ręcznie, pozostawiając
profesjonalny sprzęt najbardziej zagrożonym pracownikom ochrony
zdrowia – taki apel dr n. med. Magdaleny Łasińskiej-Kowara, specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii Kliniki Kardiochirurgii UCK
GUMed, zamieścił w jednym ze swoich artykułów portal gdańsk.
pl. Pani doktor zaznaczyła jednak, że korzystanie z maseczki nie
zwalnia z dokładnego i częstego mycia rąk oraz nie dotykania twarzy.
Za Portalem Miasta Gdańska, przekazujemy kilka istotnych informacji na temat maseczek.
Czemu służą maski ochronne?
Maska osłaniająca nos i usta jest mechaniczną barierą, utrudniającą
wirusowi dostanie się do dróg oddechowych, gdzie powoduje chorobę.
Im więcej wirusa dostanie się do gardła i płuc, tym ciężej przebiega
choroba. (CMAJ • NOV. 23, 2004; 171 (11)). Maska zatrzymuje również
cząstki wydostające się z ust podczas kaszlu i kichania, dzięki czemu
mniej zakaźnych cząstek wirusa unosi się w powietrzu. Stwierdzono,
że wirus utrzymuje się w powietrzu przez czas do 3 godzin. Ponieważ
wydychane cząstki zatrzymują się na wewnętrznej powierzchni maski,
trzeba ją regularnie zmieniać – co dwie do sześciu godzin, w zależności
od rodzaju maski.
W jakim stopniu chronią noszącego maskę?
Ochrona zależy od rodzaju maski. Maski specjalistyczne, oznakowane
i atestowane – FFP2 czli N95 zatrzymają 99 cząstek na 100, maski
chirurgiczne 70, a maski materiałowe „domowej roboty” od 30 do
60 (materiały wewnętrzne Uniwersytetu Stanford, nieopublikowane).
Każdy rodzaj maski chroni użytkownika oraz osoby znajdujące się wokół niego. (www.plosone.org, July 2008 | Volume 3 | Issue 7 | e2618),
(Disaster Medicine and Public Health Preparedness / FirstView Article
/ July 2013, pp 1 ¬ 6).
Badań nie prowadzono na żywym wirusie, ale na cząstkach, które
są do niego bardzo podobne.
Czy używanie maski może być niebezpieczne?
„Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu”. Należy pamiętać, że na masce osadzają się cząstki wirusa. Tak,
dotykanie maski z przodu może być niebezpieczne. Dlatego nie wolno
dotykać jej rękoma, po zdjęciu maskę należy włożyć do plastikowego
woreczka i umyć lub zdezynfekować ręce. Po użyciu maskę trzeba koniecznie dekontaminować czyli oczyścić, zgodnie z zaleceniami producenta.
Wirus sars-cov2 jest wrażliwy na wysoką temperaturę i wilgotność,
w temperaturze 70 stopni ginie po 30 minutach. Maski materiałowe
należy wygotować lub wyprać. Maski specjalistyczne i chirurgiczne
zachowują swoje właściwości po wygrzewaniu „na sucho” np. w piekarniku. Niebezpieczne może być również noszenie jednej maski zbyt
długo, co pozwoli na powrót osadzonych na niej cząstek zakaźnych do
dróg oddechowych użytkownika. Dopuszczalny czas noszenia zależy
od rodzaju maski.
Jakie jest stanowisko WHO?
W opinii WHO osoby zdrowe potrzebują masek tylko wówczas, jeśli
opiekują się podejrzaną o infekcję wirusem Sars-Cov-2. Stanowisko to
jest bardzo oszczędne i nieprecyzyjne.
Biorąc pod uwagę fakt, że wiele osób zarażonych nie wie o tym, że są
„podejrzane”, w okresie epidemii zalecenie to można traktować bardzo
szeroko. Po drugie – pojęcie osoby zdrowej w definicji WHO również
jest bardzo szerokie i obejmuje „całokształt dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego”. Zatem obejmuje również choroby przewlekłe,
a nawet niepokój związany z możliwością zarażenia się od innej osoby.
W okresach epidemicznych, ochrona zdrowia boryka się z niedoborem
środków. Dlatego zaleca się racjonalne stosowanie masek, w zależności
od ich dostępności. Powszechna dostępność masek „domowej roboty”
może przynieść wymierne korzyści społeczne bez narażania na braki
wyposażenia medycznego tam, gdzie jest ono niezbędne.
Źródło: Portal Miasta Gdańska - gdańsk.pl
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MieSzkańcy szyją maseczki dla szpitali
„Na największe ryzyko wystawieni są Ci, którzy walczą na pierwszej linii ognia. Polska ochrona zdrowia - ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki i lekarze to cisi bohaterowie, którzy swojej pracy poświęcają ogrom sił zapewniając nam zdrowie
i bezpieczeństwo. Czas się odwdzięczyć!”
Harcerze Hufca ZHP Mosina przeprowadzili zbiórkę na materiały do uszycia maseczek ochronnych dla wielkopolskich
szpitali. Z materiałów zakupionych za zebraną kwotę, maseczki uszył Zespół Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Teraz,
wspólnie z mosińską Jadłodzielnią prowadzą drugą zrzutkę na ten cel, a maseczki szyją wolontariusze z Jadłodzielni, która na materiały przekazała również środki przeznaczone wcześniej na torby ekologiczne. Do tej pory powstało 4 tysiące
maseczek. Zrzutka pl-> Szyjemy 30 000 bezpłatnych maseczek dla pracowników wielkopolskich szpitali!
Maseczki dla personelu naszych szpitali szyje 8-osobowa grupa nauczycieli i rodziców uczniów mosińskiej „dwójki”.
Materiały na maseczki pochodzą ze społecznej zbiórki – przekazują je mieszkańcy. Do tej pory panie uszyły ok. 500 maseczek, które przekazano do Szpitala im. Raszei, Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu, obecnie szyte są maseczki dla Szpitala
w Puszczykowie. Rodzice uczniów klasy I c, przeprowadzili również zbiórkę pieniędzy na zakup potrzebnego i brakującego
sprzętu medycznego dla tych trzech szpitali: kombinezonów medycznych, przyłbic, ochraniaczy na nogi i czepki na buty.
Ze zbiórki zakupiono już 100 kombinezonów i będą następne, przyłbice przekazała niedopłatnie agencja pomarańcza.pl,
a ochroniacze i czepki BHP MAJSTER z Mosiny.

Dezynfekcja przestrzeni publicznej – OSP Mosina
Heavy Rescue SGRT OSP Mosina prowadzi akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej na terenie gminy Mosina.

Posiłki dla służby medycznej
Restauracja Adamo wspiera posiłkami personel medyczny Szpitala w Puszczykowie – lekarzy, ratowników medycznych
i pielęgniarki, którzy pracujących w trudnych warunkach pandemii.

O KORONAWIRUSIE


Czym jest koronawirus?
Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Jaką chorobę wywołuje koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to
gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa pacjent już zaraża?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli okres od zarażenia pacjenta a początkiem występowania u niego objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, najczęściej jest to
około 5 dni (WHO zastrzega, że informacje te mogą być akutalizowane, w miarę spływania danych). Natomiast u części
zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Niestety osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.

Gdzie znajdę aktualne informacje dotyczące liczby chorych w Polsce?
Na stronie gov.pl/koronawirus znajdziesz mapę zarażeń koronawirusem. Dane tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa
Zdrowia i są na bieżąco aktualizowane.
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Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?
• Pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad
15 minut.
• Prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.
• Osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów.
• Osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora lub w tym samym pokoju hotelowym.

Jakie płyny dezynfekujące ręce są rekomendowane?
• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca stosowanie płynów dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%).
Ponadto, należy pamiętać o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
Źródło: www.gov.pl/web/koronawirus/porady
Więcej informacji dotyczących epidemii koronawirusa w Polsce w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie:
www.gov.pl/web/koronawirus



Aktualne informacje i zalecenia Ministerstw
Wszystkie informacje w sprawie koronawirusa, dotyczące m.in. zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach
oraz na uczelniach, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, praca zdalna w sprawie koronawirusa. Pytania i odpowiedzi w tych
i innych sprawach znajdują się na stronie gov.pl/koronawirus



Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
- Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
- Jeśli masz takie objawy, jak: katar, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębie niowe, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
- Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:
• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
- Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
• własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie
lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji
publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
- Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.
- Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby,
mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę
na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić
chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
- Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a jeśli
masz objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jedź własnym środkiem transportu. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala
własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia
dla Ciebie transportu sanitarnego.
- Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.
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JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE?

Pomoc dla osób w kwarantannie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie apeluje do rodzin objętych kwarantanną, o zgłaszanie telefoniczne potrzeb
w zakresie dostarczenia żywności. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy pomocy jest decyzja Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną.
Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie:
• 61 8192687
• 61 8192082
* w godzinach pracy Ośrodka.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uruchomił specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób objętych kwarantanną.
Jak skorzystać z pomocy?
Pomoc psychologa odbywa się drogą telefoniczną. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

• 14.00-15.00 pod numerem 507 565 539
• 16.00-17.00 pod numerem 782 465 133

Zachęcamy do korzystania z pomocy psychologa.				



Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek
Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest
decyzja państwowego inspektora sanitarnego.
Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a także zasiłek chorobowy lub opiekuńczy,
wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z przepisami, państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję
o poddaniu kwarantannie lub izolacji osobę przebywającą na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę
zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, a także jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, osoba poddana kwarantannie lub izolacji, może dostarczyć pracodawcy bądź do
placówki ZUS, już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.
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 Aplikacja Kwarantanna domowa
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalną aplikację dla osób objętych kwarantanną. Dotyczy to osób, które formalnie
zostały zakwalifikowane do izolacji przez służby Sanepidu na podstawie bezpośredniego kontaktu z osobą, u której potwierdzono
obecność koronawirusa.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba na kwarantannie, podstawową ocenę stanu zdrowia
i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.
Aby pobrać aplikację Kwarantanna domowa wystarczy skorzystać z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu wystarczy
zarejestrować się podając numer telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymamy w wiadomości
SMS.
Aplikacja za zgodą użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy,
możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią. 

 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE
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Wkładkę opracowała Joanna Nowaczyk
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Komunikat Kapituły Medalu
Rzeczypospolitej Mosińskiej
Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzatą Kaptur postanowiła zawiesić do 2021 roku przyznanie
medali za 2020 rok.
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie ma
możliwości zorganizowania uroczystej Sesji Rady Miejskiej ,
a tylko podczas takiej sesji wręczenie Medali może mieć
godną i satysfakcjonującą laureatów oprawę.
W 2021 roku odbędą się dwa posiedzenia Kapituły: na

pierwszym będziemy rozpatrywać i głosować wnioski, które
wpłynęły w regulaminowym terminie za 2020 rok (wnioski
te zostaną zdeponowane bez otwierania w biurze Rady
Miejskiej) , a na drugim wnioski z 2021 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o życzliwą akceptację
naszej decyzji. 
Krzysztof Lipiak
Dziekan Kapituły

Potrzeby i problemy przedsiębiorców w czasie epidemii
koronawirusa - konsultacje
Zachęcamy wszystkich właścicieli oraz osoby zarządzające
przedsiębiorstwami na terenie Gminy Mosina do wypełnienie
krótkiej, anonimowej ankiety.
Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że wszyscy
znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Zarówno samorząd jak
i przedsiębiorcy postawieni zostali przed wyjątkową sytuacją.
Przedsiębiorcy pomimo ograniczeń i trudnych warunków muszą utrzymać swoje firmy. Rolą instytucji samorządowych jest
aktywna pomoc. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich

przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na
terenie gminy Mosina o wypełnienie ankiety, która dla nas
będzie wskazówką co do kierunków działań pomocowych.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca na rzecz
lokalnego środowiska była jak najlepsza.
Ankieta znajduje się pod adresem: mosina.konsultacjejst.pl. 
UM

Malarze przestrzeni w Mosinie
Na XX ogólnopolskim plenerze malarskim „Ziemia mosińska
– pejzażyści malarze przestrzeni”, gościliśmy w naszej Gminie
dziesięciu artystów z całej Polski: Marka Andałę z Kazimierza
nad Wisłą, Agnieszkę Czyżewską z Mysłowic, Emilię Domańską z Mosiny, Marię Matyję-Rozpara z Sosnowca, Agnieszkę
Miturę z Lublina, Andrzeja Kacperka z Mysłowic, Stanisława
Przewłockiego z Wrocławia, Hannę Rozpara z Sosnowca, Marię
Serwińską-Guttweld z Torunia i Michała Smółkę z Poniatowej.
Efekty ich pracy zaprezentowane zostały na poplenerowej
wystawie w Mosińskim Ośrodku Kultury, której wernisaż miał
miejsce 4 lutego. Komisarzem artystycznym pleneru oraz ku-

AKTUALNOŚCI

ratorem wystawy była mosińska artystka Emilia Domańska.
Wsparcia przedsięwzięciu udzieliła Gmina Mosina oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko. 
Red
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marzec / kwiecień 2020

„Wielcy Polacy
– jesteśmy z nich dumni!”
– finał

28 lutego uczniowie 9 gminnych szkół uczestniczących w gminnym
konkursie historycznym „Wielcy Polacy – jesteśmy z nich dumni!” rywalizowali w drużynowym turnieju wiedzy w ramach drugiego etapu
konkursu. Bohaterach konkursu zorganizowanego przez Burmistrza
Gminy Mosina, byli: Piotr Skarga, Paweł Włodkowic, Józef Struś, Jakub
Krauthofer-Krotowski, Kazimierz Twardowski, Józef Dowbor-Muśnicki,
Witold Pilecki, Jan Zamoyski i Irena Sendlerowa. Trzyosobowe drużyny
szkolne, rywalizowały ze sobą z zakresu wiedzy biograficznej o tych
wybitnych postaciach, a także – o nagrody.
Wcześniej, w pierwszym konkursowym etapie, szkoły opracowały
strony internetowe lub zakładki na własnych stronach, prezentując
swojego bohatera wybranego w drodze losowania. Postaci te wybrane
zostały z propozycji nadesłanych przez nauczycieli historii naszych
szkół i samego organizatora. Zawartość merytoryczna opracowanych,
wszystkich szkolnych stron i zakładek obowiązywała uczestników
piątkowego turnieju.
Do turniejowej rywalizacji wszystkie drużyny reprezentujące swoje
szkoły przygotowały się znakomicie, co stwierdzili zgodnie jurorzy oceniający odpowiedzi uczniów: prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek
– pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Historii poznańskiego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Józefa Roszak-Rosić – wieloletni
Kierownik Izby Muzealnej w Mosinie oraz Joanna Nowaczyk – historyk. Błędnych odpowiedzi był bardzo niewiele, jednak ostatecznie
konkursowe eliminacje, przy niewielkiej różnicy punktów zdobytych
przez drużyny, wyłoniły trzech finalistów, a rozegrany finał – laureatów
trzech pierwszych miejsc. Zostali nimi:
I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Daszewicach w składzie:
Julia Wiatrowska, Krzysztof Matkowski, Julian Dumst (nagrody: czytniki
e-book) , Opiekun uczniów – Katarzyna Skrzypczak.
II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie w składzie:
Zuzanna Borak, Tomasz Mieloch, Adam Tomaszewski (nagrody: czytniki e-book), Opiekun uczniów – Regina Burkiciak.
III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Rogalinie w składzie:
Julia Gasperwicz, Stefan Sławiński, Aleksandra Szpikowska (nagrody:
dyski zewnętrzne), Opiekun uczniów – Katarzyna Ficer.
Uczniowie biorący udział w turnieju, którym nie udało się przejść
do finału, a także wszyscy opiekunowie drużyn, za wysiłek przygotowania otrzymali także nagrody: powerbanki. Dodatkową nagrodą dla
wszystkich uczestników turnieju wiedzy będzie wycieczka do Poznania
– odwiedziny na Wydziale Historycznym UAM z ciekawym wykładem
historycznym i zwiedzaniem wydziału, gdzie w ramach konkursowe-
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go „bonusu” zaprosił jeden z jurorów – prof. UAM dr hab. Krzysztof
Kaczmarek. Gorąco gratulujemy, zarówno wszystkim uczniom jak
i nauczycielom historii, którzy przygotowywali drużyny.
Przypominamy także zwycięzców pierwszego etapu konkursu – na
najlepszą stronę internetową lub zakładkę na stronie poświęconą wylosowanemu bohaterowi konkursu. W plebiscycie za pośrednictwem
portalu społecznościowego Facebook Gminy Mosina:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Daszewicach im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu – strona poświęcona Irenie Sendlerowej (nagroda: ekran
projekcyjny duży). II miejsce: Szkoła Podstawowa w Pecnej – strona
poświęcona Piotrowi Skardze (nagroda: ekran projekcyjny średni).
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Czapurach im. Arkadego Fiedlera
– strona poświęcona Kazimierzowi Twardowskiemu (nagroda: ekran
projekcyjny mały).
Na podstawie oceny merytorycznej dokonanej przez komisję konkursową (prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek – historyk, a także
Jacek Szeszuła – historyk, Joanna Nowaczyk – historyk, koordynator ds.
obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie, Anna Balcerek-Kałek
– kierownik Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie,
Agata Lubowicka – zastępca kierownika Referatu Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie): I miejsce: Szkoła Podstawowa
nr 2 w Mosinie – strona poświęcona Janowi Zamoyskiemu (nagroda:
rzutnik), II miejsce: Szkoła Podstawowa w Daszewicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – strona poświęcona Irenie Sendlerowej (nagroda: aparat fotograficzny), III miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa
w Czapurach im. Arkadego Fiedlera – strona poświęcona Kazimierzowi
Twardowskiemu oraz Szkoła Podstawowa im. Pod Lipami w Krosinku –
strona poświęcona Pawłowi Włodkowicowi (nagroda: odtwarzacz CD).
Mimo zakończonych zmagań konkursowych, ich bohaterowie
– wielcy Polacy, wciąż otoczeni są uwagą szkolnych społeczności.
W naszych szkołach odbyły się poświęcone im wydarzenia pod nazwą
„Dzień Bohatera”.
Celem gminnego konkursu historycznego dla szkół prowadzonych
przez Gminę Mosina – „Wielcy Polacy – jesteśmy z nich dumni” było
poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały
wpływ na dzieje naszego państwa, a które stanowią pozytywne wzorce
do naśladowania. Zamiarem organizatora konkursu jest także krzewienie
wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu, szacunku dla minionych
pokoleń oraz promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny. 
Joanna Nowaczyk / fot. Agata Lubowicka
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„Dzień Bohatera”
W ramach konkursu „Wielcy Polacy – jesteśmy z ich dumni”, na
przełomie lutego i marca w szkołach odbyły się wydarzenia poświęcone konkursowym postaciom historycznym, których ideą było
przybliżenie ich całym społecznościom szkolnym. Piotr Skarga, Paweł
Włodkowic, Jakub Krauthofer-Krotowski, Kazimierz Twardowski,
Józef Dowbor-Muśnicki, Witold Pilecki, Jan Zamoyski, Irena Sendlerowa i Józef Struś – szczególnie on, wybitny humanista epoki
renesansu, który tworzył podwaliny medycyny światowej – przez
swoje dokonania i bohaterskie postawy, dziś, gdy dotykają nas problemy współczesnego świata, stanowią wzorce do naśladowania.
Wszystkie szkoły z dużym zaangażowaniem nauczycieli, uczniów,
a nawet rodziców, wykonały konkursowe zadanie organizując „Dzień
bohatera”. W szkołach pojawiły się wystawy poświęcone przypisanym ich bohaterom, a także różnorodne formy spotkania uczniów
z daną postacią i jej biografią.

Szkoła w Czapurach – Kazimierz Twardowski
Szkoła w Czapurach miała zadanie chyba najtrudniejsze, bo wylosowana przez nią postać wybitnego filozofa, który wykształcił
kilkudziesięciu profesorów i pedagogów dla II Rzeczypospolitej, jest
mało lub w ogóle nieznana. Jednak szkoła poradziła sobie znakomicie. Po źródła wiedzy o profesorze Twardowskim, sięgnęła aż do
Archiwum w Warszawie.
Poznawaniu tej wybitnej, zasłużonej dla polskiej i światowej nauki
postaci, towarzyszyła uczniom przygoda z królową nauk – filozofią.
Szkołę na jej zaproszenie odwiedziła dr Katarzyna Gan Krzywosińska, adiunkt na Wydziale Filozofii UAM, która przeprowadziła
dla uczniów wykład, o życiu i działalności prof. Kazimierza Twardowskiego. a w każdej ze starszych klas, odbyły się lekcje filozofii.
Finałem wszystkich działań wokół życia i twórczości prof. Kazimierza
Twardowskiego, była poświęcona mu inscenizacja parateatralna
z historią filozofii w tle.

Szkoła w Daszewicach – Irena Sendlerowa
Postać Ireny Sendlerowej jest nieobca uczniom tej szkoły, bo nosi
ona imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, a Irena Sendlerowa należy
do jego grona. W ramach działań wokół tej postaci, uczniowie pod
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kierunkiem nauczycieli wykonali prezentacje, albumy, opracowali
quizy, które zamieszczone zostały w konkursowej zakładce na szkolnej
stronie internetowej, jednej z laureatek konkursu.
W „Dzień Bohatera” uczniowie wszystkich starszych klas obejrzeli spektakl teatralny, w którym wystąpili ich utalentowani koledzy i koleżanki. Spektakl opowiedział o losach żydowskich dzieci
w warszawskim getcie i o bohaterskiej działalności Ireny Sendlerowej. Nie pozbawione emocji sceny odtwarzające tragiczne obrazy
z okupowanej przez Niemców Warszawy, nietuzinkowy scenariusz,
a także świetnie odegrane role, u niejednego z widzów wywołały
głębokie wzruszenie.

Zespół Szkół w Krośnie – Jakub Krauthofer-Krotowski
Bohaterem tej szkoły został Jakub Krauthofer-Krotowski. Dzień
poświęcony tej postaci upłynął pod znakiem różnych zadań, do
wykonania przez wszystkich uczniów szkoły. Krzyżówki, puzzle,
tworzenie lapbooków i inne zadania plastyczne, były okazją do
sprawdzenia wiedzy i utrwalenia wiedzy o bohaterze wielkopolskiej
Wiosny Ludów, który w Mosinie, w roku 1848 ogłosił niepodległość
Polski. Zadania miały formułę konkursową.
Ukoronowaniem tych działań było powstanie szkolnego komiksu,
do którego rysunki przygotowywały wszystkie klasy podzielone
małe zespoły.
Szkoła w Rogalinku - Józef Struś

Józef Sruś, wybitny polski humanista i światowej sławy lekarz dobry
renesansu. W szkole odbył się happening z prezentacją o życiu i działalności tego Wielkiego Polaka. Dzieci odwiedzały różne stanowiska,
w których uczyły się między innymi jak bada się tętno. Uczestnicy
Dnia Bohatera rozwiązywali krzyżówki na temat chorób zakaźnych,
układali puzzle i rozsypanki zdaniowe dotyczące organów człowieka.
W szpitalu polowym im. J Strusia zapoznały się z rodzajami sprzętu
medycznego i udzielaniem fachowej pomocy przez lekarzy i pielęgniarki. Starsi uczniowie uczyli resuscytacji na fantomie.
Dużą popularnością cieszyła się zabawa „Prawda czy Fałsz” – o
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życiu Józefa Strusia oraz gra planszowa „Zagraj z Józefem Strusiem”.
Podpowiedzi na temat poznańskiego lekarza uczniowie mogli szukać na
gazetkach. Ponieważ zdrowie to przede wszystkim ruch, nie zabrakło
atrakcji sportowych. Udział w tym projekcie przyczynił się znacznie do
poszerzenia wiedzy o poznaniaku, który był pionierem w dziedzinie
medycyny. Dał też okazję do integracji całej społeczności szkolnej.

Szkoła w Krosinku – Paweł Włodkowic
W Krosinku, w Dzień Bohatera przeprowadzona został żywa lekcja
historii, w której aktywny udział wzięli uczniowie. Ten polski duchowny, prawnik i pisarz, prekursor tolerancji religijnej, delegat na
Sobór w Konstancji, za pośrednictwem prezentacji multimedialnej
i scen odgrywanych przez uczniów, przedstawiony został na tle swoich
czasów – konfliktu polsko-krzyżackiego. Uroczystym akcentem żywej
lekcji historii, która przybliżyła uczniom postać tego wybitnego Polaka, było odśpiewanie przez szkolny chór najstarszej polskiej pieśni
religijnej – „Bogurodzicy”, pełniącej rolę hymnu w czasach bitwy
pod Grunwaldem.

Szkoła w Pecnej – Piotr Skarga
W Pecnej, Dzień Bohatera był pełen atrakcji dla całej szkolnej społeczności. Wszystkie starsze klasy zasiadły na widowni Sali gimnastycznej, by obejrzeć przedstawienie historyczne o głównym bohaterze
tego dnia Piotrze Skardze – kaznodziei, teologu, autorze słynnych
„Kazań sejmowych”. W drugiej części spotkania z tą wybitną postacią, odbył się konkurs wiedzy dla wszystkich uczniów, a potem
drużyny reprezentujące klasy zagrały kołem fortuny. Szkolny zespół
taneczny zapewnił akcent artystyczny – taniec z epoki renesansu,
a grupa uczniów pod kierunkiem jednego z nauczycieli przygotowała
dla wszystkich znakomite specjały staropolskiej kuchni.
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Szkoła w Rogalinie – Józef Dowbor-Muśnicki
Swojego bohatera uczniowie tej szkoły poznawali nie tylko na lekcjach historii, ale także – na lekcjach plastyki, uczestnicząc w szkolnym
konkursie na portret generała. Dzień Bohatera w Rogalinie stał pod
znakiem szkolnych konkursów. Najpierw wszyscy uczniowie obejrzeli
inscenizację przybliżającą tę ważną dla Polaków, szczególnie dla Wielkopolan postać. Następnie klasy rywalizowały ze sobą w konkursie
piosenki patriotycznej, a klasowi przedstawiciele – w quizie wiedzy
o życiu dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. Ten konkurs
przeprowadzony został w oparciu o nowoczesną technologię – na
tabletach.

Mosińska „jedynka” – Witold Pilecki
W Szkole Podstawowej nr 1 na Dzień bohatera, nauczyciele przygotowali dla uczniów w poszczególnych salach lekcyjnych rozmaite
zadania. Bohaterem mosińskiej „jedynki” był Witold Pilecki. Uczniowie
układali i rozwiązywali krzyżówki, tworzyli plakaty, lapbooki, prezentacje multimedialne poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu, autorowi
raportów o holokauście z Auschwitz i organizatorowi obozowego ruchu oporu. Podsumowaniem uczniowskich działań była prezentacja
wszystkich prac na szkolnym holu.

Mosińska „dwójka” – Jan Zamoyski
Bohaterem Szkoły Podstawowej nr 2 został hetman wielki koronny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan Zamoyski. Dzień Bohatera
w „dwójce” wypełniony był atrakcyjnymi działaniami, zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli. Wszystkie klasy obejrzały inscenizację parateatralną, w której „duch” głównego bohater pojawił się w stroju
historycznym. Inscenizacja była dla uczniów podstawą wiadomości
do wykonania zadań, jaki przez cały dzień czekały na nich w lekcyjnych salach. Różnorodność tych zadań, od krzyżówek, zagadek,
puzzli, quizów, rozsypanek wyrazowych, kaligrafii gęsim piórem, zadań plastycznych – portretów Zamoyskiego, czy architektury dawnego Zamościa, po turnieje sportowe związane także tematycznie
z tą postacią sprawiła, że w szkole nikt chyba tego dnia się nie nudził.
A co najważniejsze, przekaz tych zadań pogłębił wiedzę o bohaterze
zarówno tych starszych, jak i najmłodszych uczniów.
Z gratulacjami dla wszystkich szkół – dla nauczycieli, uczniów
i rodziców, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu. 
Joanna Nowaczyk
Pełna relacja z „Dnia Bohatera” w gminnych szkołach, ukaże się na
stronie mosina.pl.
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W niedzielny poranek 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, uczciliśmy ich pamięć podczas uroczystości
w Krosinku przy obelisku poświęconym Stanisławowi Kasznicy
– ostatniemu komendantowi Narodowych Sił Zbrojnych, w roku
1948 skazanemu na śmierć i rozstrzelanemu przez
komunistyczne władze Polski Ludowej. Obelisk
obok jego domu rodzinnego przy ul. Stęszewskiej w Krosinku, który stanął staraniem dyrekcji
Wielkopolskiego Parku Narodowego, jest symbolicznym miejscem pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Gminie Mosina.
W tegorocznym, okolicznościowym spotkaniu patriotycznym 1 marca, udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele instytucji
i różnych środowisk, uczniowie z miejscowej Szkoły Podstawowej,
mieszkańcy. Hołd Żołnierzom Wyklętym oddały także Poczty
Sztandarowe asystując podczas uroczystości. Pod tablicą pamięci
Stanisława Kasznicy, złożono kwiaty i zapalono znicze.
Burmistrz Przemysław Mieloch, w krótkim wystąpieniu

okolicznościowym wspomniał postać Żołnierza Wyklętego –
Witolda Pileckiego, bohatera II wojny światowej, także ofiary
komunistycznego, powojennego reżimu. – Witold Pilecki – powiedział Przemysław Mieloch – ochotnik do
Auschwitz, organizował ruchu oporu w obozie, ale słał też stamtąd dla świata raporty
o holocauście, o zagładzie Żydów. Nawiązując
do postaci Witolda Pileckiego i jego bohaterskiego czynu, burmistrz zwrócił uwagę jak
ważne w obliczu współczesnych prób zafałszowania historii, choćby niedawnych wypowiedzi Władimira Putina oskarżających Polskę
o wywołanie II wojny światowej i współudział
w hitlerowskim holokauście, jest kultywowanie naszej pamięci
o bohaterach dla zachowania historycznej prawdy.
Uroczystość przygotował Mosiński Ośrodek Kultury. 
tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Debata w Daszewicach
5 marca w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach, z inicjatywy Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”, odbyło się spotkanie, w którym udział
wzięli sołtysi i sołtysowe z Kamionek, Borówca, Daszewic, Babek
i Czapur, przedstawiciele Rady Osiedla Głuszyna oraz zaproszeni
goście reprezentujący Gminę Mosina oraz gminę Kórnik. Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy na obszarach granicznych
gminy Kórnik, gminy Mosina i miasta Poznań, położonych wzdłuż
doliny Głuszynki-Kopli. Pomysł spotkania zrodził się z potrzeby
wypracowywania wspólnych rozwiązań problemów, które dotykają
mieszkańców tego rejonu. Merytoryczną część spotkania przygotował
Jerzy Zalewski, emerytowany Główny Specjalista w Wielkopolskim
Biurze Planowania Przestrzennego, członek Stowarzyszenia „Lepsze
Daszewice”. W swojej prezentacji pan Jerzy przedstawił zagadnienia
rozwoju przestrzennego, skupiając się głównie na wyzwaniach komunikacyjno-transportowych, czekających nas w najbliższych latach. Po
wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania, kontynuowali dyskusję
wymieniając uwagi i spostrzeżenia dotyczące poruszanych kwestii,

mające związek z poszczególnymi miejscowościami, które reprezentowali. Efektem dyskusji była m.in. konkluzja, że należy dążyć do
wypracowania wspólnych mechanizmów działania, prowadzących do
kompleksowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby lokalnych
społeczności. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie deklaracji
woli współpracy w ramach Porozumienia Lokalnego „Doliny Głuszynki”. Sygnatariusze zadeklarowali, że wspólnie będą podejmować
inicjatywy, zmierzające do realizacji postawionych celów poprzez
wzmocnienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań,
wsparcie partnerów przy realizacji lokalnych projektów, poszerzenie i
podniesienie jakości własnych działań przez wymianę doświadczeń,
poglądów oraz wiedzy. Sygnatariusze porozumienia na cyklicznych
spotkaniach będą rozwijać forum partnerskie, ustalając obszary
współpracy i zadania zmierzające do realizacji wspólnych interesów dla dobra lokalnych społeczności i rozwoju regionu. Kolejne
spotkanie w ramach Porozumienia zaplanowano w kwietniu. 		
Stowarzyszenia „Lepsze Daszewice”

Turniej Sportowy Przedszkoli
3 marca w hali widowiskowo-sportowej OSiR w Mosinie odbył
się Gminny Turniej Przedszkoli „Od najmłodszych lat w sportowy
świat”. W turnieju uczestniczyło 9 przedszkoli: Przedszkole z Wiórka,
Przedszkole „Słoneczko” z Rogalinka, Przedszkole Publiczne „Akademia odkrywców” w Krośnie, Przedszkole „Calineczka” z Krosna,
Przedszkole z Pecnej, Przedszkole z Krosna, Przedszkole nr 2 „Wesołe
skrzaty” z Mosiny, Przedszkole nr 3 Integracyjne z Mosiny, Przedszkole
nr 4 „Bajkowy domek” z Mosiny. Uczestnicy turnieju poznawali
miejscowości leżące na terenie naszej gminy. Na poszczególnych stacjach mieli do wykonania ciekawe zadania: Stacja „Mosina” – Tunel,

Stacja „Krosno” - Slalom z piłką do skakania, Stacja „Dymaczewo”
- Budujemy wieżę, Stacja „Rogalinek” - Zabawa w kelnera, Stacja
„Wiórek” - Zabawa z piłką, Stacja „Pecna” - Bieg z woreczkiem na
bucie, Stacja „Rogalin” - Kubek i klamerka, Stacja „Czapury” - Kubek
i piłeczka, Stacja „Krajkowo” - Chód ze złożoną gazetą.
Za poprawne wykonanie zadania przedszkolaki otrzymywały
naklejki. Na koniec turnieju na każdego czekały nagrody, medale
oraz mały poczęstunek. Organizatorami turnieju było Przedszkole
w Wiórku oraz OSiR w Mosinie. Impreza nie mogłaby się odbyć
bez pomocy Sponsorów. 
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Powstanie Wielkopolskie
– rozkaz!
17 lutego, w budynku Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów
Poznańskich przy Zespole Szkół w Krośnie, nastąpiło uroczyste
otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!” Dokumenty
Powstania Wielkopolskiego ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Poznaniu, zorganizowanej dzięki współpracy Gminy Mosina z Archiwum Państwowym
w Poznaniu, które jest jej autorem.
Na uroczystym otwarciu wystawy z udziałem władz samorządowych Gminy Mosina, rodzin Powstańców Wielkopolskich, przedstawicieli sołectw, osiedli, gminnych organizacji, stowarzyszeń
oraz społeczności szkolnej, gościli: Poseł na Sejm RP Katarzyna
Kretkowska, Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, Kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego Marcin Wiśniewski, Prezes Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski,
Andrzej Walter z Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich, Kacper Awzan z Oddziałowego Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Podczas uroczystości, uczniowie Zespołu Szkół
w Krośnie zaprezentowali przyjętą przez publiczność z dużym
aplauzem, krótką część artystyczną o wymowie patriotycznej.
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, w swoim krótkim,
okolicznościowym przemówieniu, nawiązał do znaczenia Powstania Wielkopolskiego w walkach niepodległościowych Polaków,
a także udziału mieszkańców Ziemi Mosińskiej w zwycięskim
zrywie Wielkopolan. Wstępem do zwiedzania wystawy„była
prelekcja Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryka Krystka, który przedstawił ciekawe informacje o zasobach
poznańskiego archiwum, a także zawartości merytorycznej samej wystawy. Są to między innymi rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim z okresu
Powstania Wielkopolskiego. Na wystawie znalazły się również
fotografie Kazimierza Gregera dokumentujące wydarzenia z okresu
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Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, pochodzących z kolei
z zasobów Muzeum Historii Miasta Poznania Oddziału Muzeum
Narodowego w Poznaniu ma Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Prezentowane na wystawie dokumenty Powstania Wielkopolskiego, zostały wpisane na Listę Krajową Programu UNESCO
Pamięć Świata. Wystawa „Powstanie Wielkopolskie - rozkaz!”
pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP w stulecie odzyskania Niepodległości, po raz pierwszy została zaprezentowana
w gmachu Sejmu RP i doczekała się już kilku kolejnych ekspozycji.
Wybór miejsca na jej ekspozycję na terenie gminy Mosina – Szkoła
Podstawowa im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich – nie jest przypadkowy. Jednostka ta była pierwszą jednostką konną Powstania
Wielkopolskiego. W jej szeregach, jako ochotnik, walczył starszy
strzelec Piotr Mocek, jedyny poległy powstaniec z Mosiny, który
zginął na dworcu kolejowym w Kołaczkowie 11 stycznia 1919 r.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy „Powstanie Wielkopolskie
– rozkaz!” w Szkole Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich, w budynku szkolnym odsłonięto mural upamiętniający
Patrona szkoły. Autorem muralu jest Paweł Gregor – młody zdolny
artysta, którego prace możemy podziwiać w całej Polsce, a nawet
za granicą.– Zależało nam na tym, żeby nasz Patron zwracał uwagę
młodego pokolenia – naszych uczniów i całej społeczności szkolnej.
Jego wielkość i miejsce, w którym się znajduje, spełnia to zadanie
i nasi uczniowie nigdy nie zapomną, kim był Patron szkoły, do której
kiedyś chodzili – wyjaśniła podczas uroczystości Karina Rzepecka,
Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.
Organizatorzy uroczystości: Burmistrz Gminy Mosina i Dyrektor
Zespołu Szkół w Krośnie serdecznie dziękują za pomoc: Joannie
Pawlickiej z Urzędu Miejskiego w Mosinie, pracownikom Referatu
Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Mosińskiemu
Ośrodkowi Kultury. 
		
Joanna Nowaczyk koordynator wydarzenia
Fot. Paulina Ludwiczak UM, Maciej Pietrowicz APP
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100 lat KS 1920 Mosina
18 stycznia, otwarciem okolicznościowej wystawy
w sali historycznej Galerii Sztuki w Mosinie, Klub
Sportowy 1920 Mosina zainaugurował obchody
100-lecia swojej działalności.
Na wernisażu jubileuszowej ekspozycji zjawili się
licznie przedstawiciele jego młodszych i starszych
wychowanków oraz działaczy, bo KS 1920 Mosina,
z którym swoje życie, w dłuższym czy krótszy jego
okresie, związały wielu naszych mieszkańców –
łączy pokolenia. Jak zauważył podczas oficjalnego
otwarcia wystawy zastępca burmistrza Adam Ejchorst – są
to rzesze osób, począwszy od założycieli klubu aż po dzisiaj, których zaangażowanie, poświęcenie i praca zmierzały
w jednym kierunku, aby rozwijać i jednoczyć naszą lokalną,
mosińską społeczność.
My jesteśmy spuścizną mosińskiego sportu okresu przedwojennego i wiadomo, że ktoś musiał zrobić ten początek… –
powiedział, nawiązując do korzeni klubu jego prezes Paweł
Szeląg. A za początek działalności KS 1920 Mosina, przyjmuje się rok 1920 i utworzenie przez grupę mieszkańców
- entuzjastów piłki nożnej klubu piłkarskiego „Mosinka”.
Paweł Szeląg zwrócił uwagę na to, że w Mosinie działały
później też inne, sportowe kluby, który były kontynuatorami
idei jednoczenia mieszkańców Mosiny wokół sportu. – Ten
klub tak naprawdę powstał z myślą o mieszkańcach Mosiny
i dla mieszkańców Mosiny – stwierdził. – Spuścizną jest okres

powojenny. W czasie wojny zaginęły pamiątki, dokumenty,
pozostała pamięć ludzi i ta pamięć spowodowała, że odrodził
się nowy klub MKS „Mosinka” i to właśnie on jest tym klubem,
na którym budujemy naszą przyszłość...
Historię Klubu świętującego w tym roku 100-lecie działalności opisali Przemysław Mieloch, Jacek Szeszuła i Jakub
Szeszuła w publikacji wydanej z cyklu Biblioteka Ziemi Mosińskiej w roku 2010 - „90 lat KS 1920 Mosina”.
Wystawę przygotowała i opracowała na podstawie materiałów zgromadzonych w Galerii Historycznej, dostarczonych przez członków klubu panów Stanisława Dorosińskiego
i Stefana Bartkowiaka oraz książki „90 lat KS 1920 Mosina”, przy współpracy z byłym i obecnym zarządem Klubu
– Agnieszka Bereta. 
Tekst i fot. Joanna Nowaczyk

Bartosz Zmarzlik zagościł w Mosinie
24 stycznia w hali widowiskowo-sportowej w Mosinie mieliśmy przyjemność gościć Bartosza Zmarzlika – wychowanka
Stali Gorzów Wielkopolski, złotego medalistę Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu oraz Najlepszego Sportowca 2019 roku. Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznych
spotkań ze znanymi sportowcami, które organizuje OSiR
w Mosinie. W spotkaniu uczestniczył także Marek Grzyb
prezes Stali Gorzów Wielkopolski oraz Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch. Najważniejszymi uczestnikami tego spotkania były jednak dzieci i młodzież. Każda
szkoła z terenu gminy oddelegowała swoich reprezentantów.
W hali zgromadziło się ok 1000 osób. Spotkanie ze znanym
sportowcem poprzedziła krótka prezentacja jego osiągnięć
sportowych. W czasie spotkania Bartosz Zmarzlik opowiadał
o początkach swojej kariery, najtrudniejszych momentach,
sukcesach oraz planach na przyszłość. Został zorganizowany
również krótki konkurs, w czasie którego dzieci oraz młodzież
mogły wygrać gadżety związane ze Stalą Gorzów – czapki,
szaliki, książki. Istniała również możliwość zadawania pytań
naszemu Mistrzowi. Uczestnicy wykazali się kreatywnością
w ich zadawaniu, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy związanych ze sportem żużlowym,
np. motocykl żużlowy nie posiada hamulców, motocykle dla
pana Bartka są składane w sposób indywidualny, a w ostatnim
czasie miał ich aż 5, tory żużlowe nie mają stałej długości,
a moc silnika (w zależności od zawodów) może osiągać aż 90

SPORT

KM. Na koniec spotkania każda szkoła mogła sobie zrobić
pamiątkowe zdjęcie z Mistrzem na tle motocykla żużlowego.
Było to z pewnością niezapomniana spotkanie w oczach
tych młodych ludzi. Wielkie słowa podziękowania należą
się wszystkim osobom, które przyczyniły się do przyjazdu
do Mosiny gwiazdy polskiego sportu. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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„Innowacyjny samorząd”
– Gmina Mosina w finale
Gmina Mosina znalazła się w gronie
10 finalistów konkursu „Innowacyjny Samorząd 2020” organizowanego
przez Serwis Samorządowy Polskiej
Agencji Prasowej. W konkursie wystartowało ponad 180 samorządów,
które zgłosiły 304 projekty. 26 lutego,
podczas gali w siedzibie Ministerstwa
Rozwoju w Warszawie, Zastępca
Burmistrza Gminy Mosina Adam
Ejchorst odebrał przyznane naszej
Gminie gratulacje.
C elem kon k u r su „ I n nowacyjny samorząd” była promocja szeroko pojętych innowacji
wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w różnych obszarach
działania samorządu terytorialnego. W konkursie wystartowało 181 samorządów
w pięciu kategoriach: duże miasta (powyżej 200 tys. mieszkańców), gminy miejskie,
gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. W każdej kategorii wyłoniono
jednego zwycięzcę, przyznano też kilka wyróżnień.
Do konkursu Gmina Mosina złożyła dwa projekty: „Innowacyjne działania
na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina” – projekt związany
z działaniami w ramach kampanii Mosina bez Smogu oraz „Urząd bliżej ludzi
– aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Mosina”, obejmujący
inicjatywy realizowane przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie. Kapituła konkursu wytypowała je jako jedne z najlepszych dziesięciu zgłoszonych do konkursu
w kategorii „gminy miejsko-wiejskie”, tym samym kwalifikując obydwa projekty
ścisłego finału.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami strategicznymi byli Polski Fundusz Rozwoju i Budimex. Partnerzy medialni to TVP Info
i Polskie Radio. 				Oprac. JN/Fot. A. Ejchorst

Nowe funkcjonalności strony
mosina.pl
Strona internetowa Gminy Mosina mosina.pl
ma na celu informowanie mieszkańców o wielu
ważnych aspektach życia społeczności lokalnej.
Zależy nam na tym, aby komunikacja z mieszkańcami odbywała się w jak najbardziej skuteczny
sposób, dlatego wprowadzamy nowe funkcjonalności, aby dostęp do kluczowych
zagadnień był jeszcze szybszy i łatwiejszy.
Nowością na stronie głównej są przyciski nawigujące, które odsyłają do kluczowych zakładek. Obejmują one tematy związane z budżetem gminy Mosina,
rozliczeniem PIT i kampanią Zainwestuj w rozwój Gminy
Mosina czy podatkami lokalnymi, jak również odsyłają
do kwestii związanych z ochroną środowiska, czyli gospodarki odpadami czy stanu jakości powietrza. Na czas
epidemii koronawirusa, na stronie głównej zamieszczane
są również bieżące informacje w specjalnej zakładce
„Koronawirus – komunikaty”. 
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„Olimpiady Czas”
W drugiej połowie lutego na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyło się
przygotowane przez uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego nr
1 w Luboniu oraz Szkoły Podstawowej nr
2 w Mosinie przedstawienie pod tytułem
„Olimpiady Czas”. Przeniosło ono widzów
do krainy starożytnej Grecji, na górę Olimp
i przybliżyło zgromadzonym wydarzenia,
które dały początek Igrzyskom Olimpijskim. Przedstawienie zostało zrealizowane
przy współpracy tychże placówek w ramach projektu międzyszkolnego „Pociąg
Tolerancji”. Szkoły wsparli także znakomici
olimpijczycy i sportowcy, którzy wystąpili
wspólnie z dziećmi na scenie. A byli to:
Szymon Ziółkowski mistrz olimpijski z Sydney w rzucie młotem wraz z żoną Martą,
Michał Jedliński mistrz olimpijski z Pekinu
w wioślarstwie (czwórka podwójna) oraz
Kajetan i Krystyna Jasiczak wicemistrzowie Europy i Świata w psich zaprzęgach.
Po przedstawieniu zaproszeni sportowcy
podzielili się ze zgromadzonymi swoją
wiedzą olimpijską.
Tego dnia na widowni zasiadło wielu
znakomitych gości i przyjaciół projektu
„Pociąg Tolerancji”. Pojawili się uczniowie
i dyrektorzy szkół z Mosiny, Lubonia, Krosna, przedstawiciel Wielkopolskiego Parku
Narodowego, Instytutu Dendrologii PAN
w Kórniku, Muzeum-Pracowni Literackiej
im. Arkadego Fiedlera, zastępca burmistrza
miasta Luboń. W ramach podziękowań za
występ sportowcy otrzymali z rąk dyrektor
SOSW im. J. Korczaka w Mosinie Bożeny
Mazur piękne lampiony z gliny wykonane przez uczniów Ośrodka w Mosinie
w ramach warsztatów prowadzonych
w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach. Celem wydarzenia
było kultywowanie wartości i idei sportu
olimpijskiego oraz przybliżenie uczniom
kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.  				
			Organizatorzy

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
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Mosińska Biblioteka Publiczna
Obecnie Mosińska Biblioteka Publiczna nie działa w tradycyjny
sposób. Nie wypożyczamy książek, nie można też zwrócić wypożyczonych wcześniej pozycji. Oczywiście zablokowaliśmy naliczanie
opłat za przetrzymanie książek. Wszystkie wypożyczone książki
zostały przez nas automatycznie prolongowane na czas zamknięcia
biblioteki. Wraz z zamknięciem biblioteki odwołaliśmy wszystkie
planowane na wiosnę spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych,
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci oraz cykliczne zajęcia dla
maluszków Moliki. Dla naszych czytelników jesteśmy obecni
w Internecie, na naszym profilu społecznościowym na Facebooku
oraz na stronie internetowej www.bibliotekamosina.pl
W naszej ofercie mamy kody do platformy z e-bookami Legimi.
Kody umożliwiają czytelnikowi bezpłatny dostęp do wielu
tysięcy tytułów książek beletrystycznych i popularnonaukowych. Wystarczy napisać na adres biblioteka@bibliotekamosina.pl lub zadzwonić na numer 661 497 560 aby
otrzymać taki kod. Niestety, ilość kodów jest ograniczona,
ale na początku każdego miesiąca dysponujemy nową pulą.
Na naszym profilu społecznościowym oraz na stronie
www prowadzimy akcję propagującą strony z darmowym
dostępem do literatury, takim jak: wolnelektury.pl, polona.
pl, fantastykapolska.pl, chmuraczytania.pl, pamięć.pl Oferujemy
również dostęp do strony Wolne Lektury wprost z naszego katalogu
on-line.
Promujemy strony z darmowymi słuchowiskami –np. Ninateka.pl
oraz audiobookami dla dzieci kubus.pl . Zamieszczamy informacje
o odbywających się on-line spotkaniach z pisarzami – akcja
„Opowieści w czasach zarazy”.
Wspierając ogólnopolską akcję #zostanwdomu rozpoczęliśmy na

naszym profilu akcję „Jak wychodzę jak czytam” – prosimy naszych
odbiorców o zdjęcia z książką.
Obecnie trwa konkurs „Mały – wielki ilustrator” skierowany do
dzieci. Zachęcamy dzieci do tworzenia i przesyłania do nas ilustracji
stworzonych do czytanych właśnie książek.
Na naszym profilu na fb i stronie internetowej rozpoczęła się akcja
„Kronika czasów niepewnych” – zachęcamy mieszkańców gminy
i nie tylko do spisywania swoich przeżyć i obserwacji z obecnych
dni. Mamy nadzieję, że powstanie ciekawa kronika pisana przez
zwykłych ludzi o tym, jak radzą sobie w takich trudnym, a jednocześnie – mamy tego świadomość – historycznym momencie dla
naszego świata.
Zawieszony Dyskusyjny Klub Książki wraca jako
DKK ZDALNE – zapraszamy do dzielenia się opiniami
o książkach, dyskusji o nich, polecaniu sobie najciekawszych lektur. (strona www i fb biblioteki)
Praktycznie każdego tygodnia pojawia się kolejna akcja
promująca książki i czytelnictwo. Chcemy zaktywizować
naszych czytelników i wszystkich mieszkańców gminy
do dzielenia się opiniami na temat książek, zachęcania
do czytania oraz pokazywania, że książki są w naszym
życiu obecne, teraz zaś pełnią rolę szczególnie ważną.
Oprócz obecności w Internecie, pracujemy również za zamkniętymi
drzwiami bibliotek. Nieustannie porządkujemy nasz księgozbiór,
kupujemy i opracowujemy dla Państwa nowości wydawnicze, aby
po ustaniu epidemii móc zaoferować ciekawy, aktualny i atrakcyjny
zasób książek. Pracujemy również nad scenariuszami zajęć literackich
dla dzieci i dorosłych na czas „po epidemii”. 
Mosińska Biblioteka Publiczna

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE
Turniej Formacji tanecznych Mosina 2020
W związku z obecną sytuacją w kraju organizatorzy podjęli decyzję
o przełożeniu Turnieju Tańca, który miał odbyć się 25 kwietnia
2020 r. na dzień 7 listopada 2020 r.
7 Bieg „Elegant na 5” odbędzie się w sierpniu.
Impreza sportowa - 7 Bieg „Elegant na 5” została przełożona
z 24 maja na 16 sierpnia 2020 r. Osoby, które do tej pory
zapisały się na bieg, zostaną przepisane na nową listę. Organizator: Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, Partner zadanie:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
Festiwal Biegowy – „Król Parku”
W tym roku zmieniamy formułę. Mamy dla Was kilka
nowości. Mamy dla Was następujące dystanse: sobota – 19
września 2020 r.: bieg na dystansie 84 km, 42 km, marsz Nordic
Walking na 10 km; niedziela – 20 września 2020 r.: bieg na dystansie 21 km, 10 km, biegi dla dzieci i młodzieży „Wokół Glinianek”.
Zapisy na poszczególne dystanse i dni są dostępne na stronie: www.
krolparku.pl. Organizator: Stowarzyszenie „Mosiński Sport”, partner: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Zajęcia online w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie
Zajęcia odbywają się na platformie zoom.us. Na urządzenie
z kamerką, mikrofonem, głośnikiem, np. laptop, telefon komór-

AKTUALNOŚCI

kowy, tablet, wygrywamy aplikację zoom.us. Najważniejszy jest
dostęp do Internetu. Każdego dnia uczestnicy otrzymują kod ID na
zajęcia, który służy do połączenia się z instruktorem oraz pozostałymi osobami, które chcą uczestniczyć w treningu. Widzimy oraz
słyszymy instruktora, który przeprowadza trening, trwający ok.
50 min. Podczas zajęć instruktor widzi każdego uczestnika, który
udostępnił swój wizerunek. Może korygować jego postawę, podpowiadać jak wykonać ćwiczenie lepiej. Osoby mogą
ćwiczyć w domu lub w ogródku – wszędzie tam gdzie
mają zasięg internetowy. Instruktorzy oraz uczestnicy
podkreślają, że dzięki treningom nie tylko ćwiczą, ale
mają również interakcję z pozostałymi uczestnikami.
W ofercie znajduje się 28 zajęć (w tygodniu) dla osób
dorosłych oraz seniorów. Nasi stali klienci mogą zapisać się przez stronę: osir-mosina.cms.efitness.com.
pl – tak jak do tej pory zapisywali się na zajęcia, które były organizowane w OSiR. Osoby, które na chwilę obecną nie posiadają
aktywnych karnetów, mogą zapisać się telefonicznie w recepcji
OSiR od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00 i uzyskać kod
dostępu. Instrukcja instalacji aplikacji zoom.us znajduje się na stronie
osirmosina.pl w poście: Zajęcia online w OSiR w Mosinie. Kod na
zajęcia można uzyskać telefonicznie w godzinach 8:30 – 15:00 pod
numerami telefonu 797 270 297 lub 61 101 95 66. Klienci, którzy
zapisują się na zajęcia przez efitness, otrzymują kod na podany
przez siebie adres e-mail.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
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MOSIŃSKI oŚRODEK KULTURY
Na najbliższe dni, tygodnie i miesiące przygotowano wiele bardzo
ciekawych wydarzeń artystycznych, muzycznych i widowiskowych,
m.in. koncerty Requiem A.M. Mozarta, zespołu IRA akustycznie (impreza masowa), Projekt RAP3 dla młodzieży oraz koncert specjalny
Gali Operetkowej, występ Kabaretu Skeczów Meczących.
Z okazji święta Gminy przygotowano m.in. koncerty Kasi Stankiewicz
& Varius Manx, zespołu Piękni I Młodzi, donGURALesko i wielu
innych wykonawców;
W planie przygotowywana była impreza plenerowa „Szeroko na Wąskiej” oraz koncert zespołu KOMBI w ramach uroczystości „15 sierpnia
w Mosinie”.
Obecnie prowadzone są czynności mające na celu zabezpieczenie
optymalnej dla zaistniałej sytuacji oferty kulturalnej w możliwym do
realizacji czasie. Organizatorzy są w stałym kontakcie z przedstawicielami poszczególnych artystów i wykonawców, i prowadząc uzgodnienia
i negocjacje.
O wszelkich przygotowaniach, decyzjach i kierowanych do mieszkańców zaproszeniach poinformujemy najszybciej, jak to będzie możliwe.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie zakupione bilety na koncerty
i występy zachowują ważność do dnia realizacji koncertu/występu,
w ewentualnym nowym terminie, z pełnym prawem do rezygnacji
w udziale.

Mosiński Ośrodek Kultury gorąco zachęca do wspólnych działań
ONLINE.
Przygotowano cykl zajęć dla najmłodszych, lekcje online dla seniorów, lekcje dla gitarzystów przez Skype dla młodzieży, zajęcia wokalne
online, czy wykłady z historii sztuki, które są uzupełnieniem zajęć
prowadzonych w MOK.
Instruktorzy dziękują za już podjęte, wspólne działania. Do MOK
drogą mailową docierają wspaniałe plakaty dotyczące kampanii pod
hasłem „Zostań w domu”, jak również wiele prac dotyczących zajęć
przygotowanych przez pracownie MOK, których założeniem jest zachęcanie do aktywności w domu poprzez sztukę. Po sieci krąży wiele
udostępnionych źródeł, MOK zgodnie z zasadą „legalne źródła – legalna
kultura” przedstawia niektóre wybrane propozycje, cykl reportażu,
koncerty, spektakle i słuchowiska. Propozycją dla młodego widza są
również wyróżniane na wielu festiwalach filmy Nowych Horyzontów
Edukacji Filmowej, których linki również znajdziemy na stronie FB
Mosińskiego Ośrodka Kultury. Zachęcamy do wspólnego działania! 
Mosiński Ośrodek Kultury
Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2020
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, organizatorzy corocznego święta Gminy Mosina podjęli decyzję,
że nie jest możliwa organizacja uroczystości w czwarty weekend maja
2020 roku.
Ewentualna decyzja o organizacji uroczystości w dniach 15 i 16 sierpnia
2020 r. zostanie podjętą w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej,
możliwości organizacyjnych i fi nansowych, biorąc pod uwagę pełną
odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców i z uwzględnieniem gradacji
aktualnych potrzeb społecznych.
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GALERIA SZTUKI W MOSINIE
Galeria Sztuki w Mosinie, ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa zmuszona
jest przełożyć zaplanowane na kwiecień wernisaże
i spotkania.
4 kwietnia planowaliśmy fi nisaż wystawy prof.
Marii Targońskiej, którą obecnie eksponujemy na
ścianach Galerii. Zaplanowany finisaż ze względu
na sytuację nie odbędzie się.
Zaplanowana na 18 kwietnia wystawa Piotra
Barłoga, architekta, pedagoga UAP, została przeniesiona na 28 czerwca.
Zaplanowane na 25 kwietnia spotkanie w Salonie
Poetyckim z włoskim poetą Igorem Constanza,
zostaje przeniesione na koniec października.
Spotkanie z aktorem Teatru Nowego Zbigniewem
Grochalem także zostaje przeniesione na termin
późniejszy, o którym Państwa poinformujemy.
Galeria Historyczna rozpoczęła przygotowania
do wystawy prac uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Mosinie pod kierunkiem Iwony Hertig.
Dzieci cały rok pracowały nad tą wystawą, brakowało nam dwóch spotkań, by zakończyć projekt.
Wernisaż był zaplanowany na koniec kwietnia.
Prace uczniów będziecie mogli Państwo obejrzeć
na naszym profilu FB – Galeria Sztuki w Mosinie,
w galerii wirtualnej.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty on-line:
wirtualnych wystaw, koncertów muzyki klasycznej,
ciekawych spotkań z ludźmi świata sztuki.

Obecnie Galeria Sztuki w Mosinie pracuje nad
nową wystawą, poświęconą 100. rocznicy urodzin
wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II. Otwarcie
tej wystawy zaplanowaliśmy na 25 maja. Zwracamy
się do mieszkańców Gminy Mosina o udostępnienie na czas ekspozycji pamiątek z pielgrzymek
i spotkań z Papieżem – wspólnych z nim zdjęć,
czy rzeczy, które w szczególny sposób związane
są z pontyfi katem Jana Pawła II.
W obecnej sytuacji, w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Będziemy wdzięczni
za pomoc i z góry dziękujemy. 
Galeria Sztuki w Mosinie
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