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

• Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna:  poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 

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

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

stronie ww.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19
• Dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe 

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

W przypadku osób obłożnie chorych należy zadzwonić pod ten sam numer 608 406 013 – dla osoby 
obłożnie chorej  zostanie ustalony termin szczepienia z dojazdem personelu medycznego do domu.  
Punkt Szczepień Powszechnych w gminie MOSINA
Medicomplex - Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne, ul. Wawrzyniaka 4
Lokalizacje wszystkich punktów szczepień na terenie kraju znaleźć można na stronie:
gov.pl ->  Szczepienie przeciwko COVID-19-> Mapa punktów szczepień.     
            źródło: gov.pl / Oprac. JN
                

Telefony alarmowe
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ  - Gmina Mosina:
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Waw-

rzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - 
ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,
• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJ-

SKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 
508 193 495 

• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Paź-
dziernika 17,  tel. 61 813 24 11, ul. Gar-
barska 8, tel. 61 813 62 06,

• NZPOZ W BABKACH: Babki – Bab-
ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul. 
Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92,

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

„Umysł przypomina żyzny ogród, 
którym trzeba się codziennie zajmować, aby kwitł.”

Anthony de Mello
 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i przedszkoli Gminy Mosina
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2021/2022 życzymy mnóstwa zapału, promien-

nych uśmiechów i ocen które będą stanowiły mobilizację do nauki i pracy. Życzymy Wam 
również, aby rozpoczynający się dziś czas nauki był dla wszystkich bezpieczny, a ograniczenia 
zewnętrzne nie miały wpływu na wszechstronny rozwój każdego z uczniów i możliwości 
kształcenia w szkołach.

Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy wielu sukcesów pedagogicznych, 
które staną się powodem satysfakcji i spełnieniem zawodowych planów. 
Drodzy Uczniowie

Przed Wami kolejny rok szkolny pełen nowych wyzwań, pracy i intensywnej nauki. To 
również czas realizowania pasji i zainteresowań, rodzenia się przyjaźni oraz zdobywania 
umiejętności, jakże ważnych w przyszłości.

Wszystkim Uczniom życzymy, by w nowy rok szkolny wkroczyli z energią i entuzjazmem, a 
zdobywanie wiedzy nie było męczące i nudne, tylko stało się pasją. Niech szkoła będzie dla Was 
rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań, jak również miejscem radości i wielu przyjaźni. 
Szanowni Rodzice

Z okazji nowego roku szkolnego życzymy, aby szkoła była dla Waszych dzieci „drugim do-
mem”, a Wasz współudział w trosce o rozwój dzieci przynosił mnóstwo satysfakcji wszystkim, 
którzy tworzą edukacyjną rzeczywistość. 

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
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W ostatnich latach mieszkańcy gmin należących do Aquanet płacili za od-
prowadzenie ścieków według różnych stawek. Obecnie największe opłaty 
ponoszą m.in. mieszkańcy Gminy Mosina (9,50 zł brutto), a najniższe miesz-
kańcy m.in. Poznania (6,51 zł brutto). 

Taryfy opłat za wodę i ścieki ustalane są na trzy lata. Propozycję taryf Aquanet 
przedkłada każdorazowo Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 
Polskie, które taryfy zatwierdza. W roku 2021 Aquanet jest zobowiązany do 
przedstawienia nowego projektu taryf na lata kolejne trzy lata: 2022 – 2024.
Pierwszy wniosek Aquanet

Aquanet pierwszy wniosek złożył w 5 lutego 2021 r. PGW Wody Polskie 
decyzją z 21 kwietnia 2021 r. odmówiło zatwierdzenia zaproponowanych 
taryf. W decyzji PGW wskazało, że Aquanet ma sporządzić nową taryfę  
w sposób zapewniający łatwość obliczania oraz sprawdzania cen i stawek opłat, 
ma też przeprowadzić optymalizację kosztów w celu ochrony odbiorców usług 
przed nadmiernym i nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat. Dodać 
należy, że pierwsza, zaproponowana przed Aquanet taryfa odbioru ścieków, 
zakładała podwyżkę opłat dla mieszkańców Gminy Mosina w kolejnych 
trzech latach do: 10,31 zł, 11,65 zł i w trzecim roku do 12,23 zł. Mieszkańcy 
m.in. Poznania, płaciliby przy tym stawkę ok. 7 zł brutto. Gdyby ta pierwsza 
propozycja Aquanet została zatwierdzona przez PGW Wody Polskie, doszło-
by do jeszcze większej dysproporcji  w opłatach za odprowadzanie ścieków 
między, Poznaniem a Mosiną na jej niekorzyść, w sytuacji, gdy na terenie 
gminy Mosina znajduje się największe ujęcie wody podlegające ochronie. 
Oczywiście bardzo ważne jest, by chronić to ujęcie – ujęcie wody dla całej 
aglomeracji. Jednak ponoszenie przez mieszkańców Gminy Mosina z tego 
tytułu dodatkowych kosztów nie byłoby sprawiedliwe. 

Z racji na obecność tego ujęcia na naszym terenie, Gmina Mosina już i tak 
w wielu miejscach taką niesprawiedliwość ponosi. 
Drugi wniosek Aquanet

Wobec odrzucenia przez PGW Wody Polskie pierwszego wniosku  Aquanet, 
21 maja 2021 r. spółka złożyła drugi wniosek taryfowy, w którym określono 
opłaty za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców wszystkich gmin i Pozna-
nia według jednolitej stawki. W czasie procedowania stawek Gmina Mosina 
brała czynny udział w postępowaniu administracyjnym. Przedstawiliśmy 
argumenty na rzecz ustalenia równych stawek dla wszystkich gmin:

• Jednolita propozycja stawek dla wszystkich gmin – udziałowców Aquanet 
jest zgodna z pierwotnymi założeniami funkcjonowania gmin w ramach 
powstałej później spółki Aquanet - wspólnemu, według jednolitych stawek, 
prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej.

 • W szczególny sposób powinno to dotyczyć Gminy Mosina, z racji na 
obecność na jej terenie chronionego ujęcia wody. Na przełomie lat 80. i 90. 
funkcjonował program „Woda dla Poznania”, w ramach którego w Mosinie 

zaczęła powstawać sieć kanalizacji sanitarnej dla ochrony ujęcia wody Mosina
-Krajkowo, rozpoczęto także budowę oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. 
Rozbudowa ujęcia woda Mosina-Krajkowo oraz powstawanie kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Mosina, przebiegały w ścisłym związku ze sobą. 

 • Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wody w  rejonie Mosina-Krajkowo w istotny sposób ogranicza mieszkań-
com Gminy Mosina prowadzenie gospodarki wodnościekowej. Zabronione jest 
m.in.: lokalizowanie nowych ujęć wody poza ujęciami służącymi zwykłemu 
korzystaniu z wód, wykonywanie odwodnień budowlanych oddziałujących 
niekorzystnie na ujęcie wody, budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Rozdzielenie zależności między funkcjonowaniem infrastruktury wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina, powoduje iż 
mieszkańcy Gminy Mosina ponoszą obecnie większe wydatki na gospodarkę 
wodno-ściekową, niż większość gmin w ramach Aquanet.

 • Wniosek taryfowy Aquanet (pierwszy wniosek do PGW Wody Polskie), 
który nie został przyjęty pokazuje, że rozdzielenie grup taryfowych według 
gmin, bez uwzględnienia faktu, że na terenie gminy Mosina występuje chro-
nione ujęcie wody, a co za tym idzie ograniczenia wynikające z rozporządzenia 
Dyrektora RZGW, powodowałoby jeszcze większe obciążenie mieszkańców 
Gminy Mosina kosztami gospodarki wodno-ściekowej Aquanet. 

 • Prowadzona od kilku lat rozbudowa sieci kanalizacyjnej w strefie ochronnej 
ujęcia wody, stanowi obecnie element kosztotwórczy przy ustalaniu taryf wody 
dla odbiorców z terenów gmin zasilanych przez Aquanet. Nie są brane pod 
uwagę koszty inwestycji (w kontekście amortyzacji) zrealizowanych w strefie 
ochronnej ujęcia wody z wcześniejszego okresu, w tym oczyszczalni ścieków, 
która funkcjonalnie jest elementem niezbędnym i która również znajduje się  
w strefie ochronnej ujęcia wody. Koszty infrastruktury kanalizacji sanitarnej 
w strefie ochronnej ujęcia wody powinny być uwzględniane w taryfie za wodę 
dla wszystkich odbiorców.

To część przedstawionych przez Gminę Mosina argumentów w czasie pro-
cedowania stawek. 

Decyzja PGW Wody Polskie z 3 września br., zatwierdzająca nową taryfę 
opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata – z ujednoliconymi stawkami 
dla wszystkich gmin, o co wnosiliśmy w procedurze ich ustalania – nie 
jest jeszcze prawomocna. Jeśli zostanie podtrzymana, mieszkańcy Gminy 
Mosina będą płacić mniej za ścieki. I nie będzie to jak 
do tej pory stawka wyższa, niż w niektórych, innych 
gminach – stawka będzie równa dla wszystkich. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Możliwa obniżka cen za ścieki 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 3 września 2021 r. wydało decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Jeżeli ta decyzja się uprawomocni, oznaczać to będzie ujednolicenie stawek dla wszystkich gmin 
–udziałowców Aquanet i przez to istotne obniżenie stawek dla mieszkańców Gminy Mosina.

W przedstawionej niżej tabeli znajdują się taryfy Aquanet S.A. – obowiązujące obecnie oraz zatwierdzone decyzją PGW Wody Polskie z 3 września 
2021 r. Decyzja jest jeszcze nieprawomocna. 
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

29 czerwca - 6 sierpnia

BUDYNKI i BUDOWLE
• adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 

na Urząd Miejski w Mosinie – uzyskano po-
zwolenie na użytkowanie budynku, 

• wykonanie instalacji fotowoltaicznych  
w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, 
Mieczewo – podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej,  

• termomodernizacja budynku wielofunk-
cyjnego w Pecnej - wybór wykonawcy i za-
warcie umowy,

• modernizacja budynku MOK przy ul. 
Dworcowej w Mosinie – w trakcie realizacji,

• budowa boiska lekkoatletycznego 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie –  
w trakcie realizacji,

• Budowa pomostu pływającego z trapem 
zejściowym nad Jeziorem Dymaczewskim 
w Dymaczewie Nowym – otwarcie ofert na 
wykonanie robót budowlanych.

Pozostałe budynki i budowle-> s.5
DROGI I CHODNIKI-> s.4
OŚWIETLENIE
• budowa przyłącza energetycznego ka-

blowego i oświetlenia zadaszenia (wiaty) 
na gminnym placu zabaw w Sasinowie – 
podpisano umowę z wykonawcą, w trakcie 
realizacji.

• budowa oświetlenia drogowego na tere-
nie gm. Mosina dla zadań: Mieczewo, ul. 
Promienista, Słoneczna, Tęczowa - etap I; 
Pecna, ul. Różana; Mosina, ul. Królowej 
Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela - etap II, 
Śliwkowa, Czajkowskiego - etap II, rejon 
ul. Strzeleckiej 81 a,b,c, ul. Strzelecka – 
mikropark (przygotowano dokumentację 
przetargową do wszczęcia postępowania 
o udzielenie zp); Krosinko, ul. Wierzbowa; 
Radzewice, ul. Kalinowa - etap I; Sowinki, 
ul. Nad Lasem - etap III (otwarcie ofert, wy-
brano wykonawcę); Daszewice, ul. Dolna, 
Jesienna - etap I; Borkowice, ul. Bajkowa; 
Rogalinek, ul. Fiedlera; Krosno, ul. Tylna, 

KRONIKA INWESTYCJI

Budujemy ulicę Lema
13 lipca, w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Burmistrz 

Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński 
podpisali umowę na dofinansowanie budowy ul. Lema w Mosinie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Przy podpisaniu umowy obecna była również Tatiana Cynka, 
Skarbnik Gminy Mosina. Wysokość kwoty dofinansowania do inwestycji to 50% jej 
kosztów kwalifikowanych nie więcej niż  4 052 558,95 zł. Dokładna jej wysokość będzie 
znana po wyborze oferty i zawarciu umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. 

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. 2 września 
nastąpiło otwarcie ofert. W przetargu na budowę ulicy Lema w Mosinie wpłynęło 6 ofert.    

W ramach inwestycji wybudowana zostanie jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa. 
Powstanie także zatoka postojowa dla autobusu, zatoki parkingowe dla samochodów 
osobowych oraz miejsca parkingowe dla TIR-ów z pętlą, która umożliwi ich powrót 
na ul. Śremską.

 Ulica  Lema będzie alternatywą wyprowadzenia ruchu samochodowego poza Osiedle 
nr 4 „Za Barwą”, przez co zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miasta. Chodnik  
i ścieżka  rowerowa wzdłuż nowo wybudowanej ulicy zwiększą bezpieczeństwo korzy-
stającym z tej drogi mieszkańców Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, a przede wszystkim 
dzieci i młodzieży w drodze do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sowinieckiej. Powsta-
nie miejsce do parkowania samochodów ciężarowych, którego do tej pory nie było na 
terenie Mosiny. Tym samym, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, obowiązywać 
będzie zakaz parkowania TIR-ów poza wyznaczonym do tego miejscem przy ul. Lema.  
Całkowicie zniknie problem parkowania TIR-ów na ulicach miasta.  

J. Nowaczyk

Inwestycje – stan realizacji
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> przerwano projektowanie – w mapach 

udostępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem fak-
tycznym przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia 
rzeczywistych współrzędnych. 

Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku ->nastąpiło otwarcie ofert. Najniższa 

oferowana kwota przekroczyła wysokość środków na to zadanie. Planowane jest ponowne 
ogłoszenie przetargu.

• Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie –> projekt w trakcie realizacji i uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

• Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową – podpisano 
umowę z wykonawcą. 

Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 

ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji. 
Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł
• Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie -> przygotowano materiały do 

przetargu.
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) –> w trakcie 

realizacji: 
- węzeł w Drużynie – zakończony
- węzły w Mosinie i w Pecnej – w trakcie realizacji. 
Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń 

 Park Strzelnica   ul. Łazienna  SP Krosinko

 SP Rogalinek            Węzeł Mosina                  Węzeł Pecna
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Wiosenna (w etapie III ul. Tylna).
KANALIZACJE I WODOCIĄGI
• oprac. analizy porównawczej dot. budo-

wy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, 
Borkowice, Bolesławiec, Rogalin, Świątni-
ki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o dwa 
rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków –  
w trakcie procedur odbiorowych,

• oprac. aktualizacji  dokumentacji projek-
towej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ulicy bocznej od ul. 
Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku do ZUK) 
– uzyskanie  warunków  technicznych od 
Aquanet S.A. w Poznaniu, 

• budowa przyłącza kanalizacji sanitar-
nej do świetlicy wiejskiej  w Krosinku wraz  
z odtworzeniem nawierzchni – w trakcie 
realizacji, 

• przygotowanie projektu porozumienia 
między Gminą Mosina a Aquanet S.A.  
w zakresie realizacji  przyłączy wodociągo-
wych zasilających budynki mieszkalne w m. 
Sowiniec – w trakcie procedowania.

• korespondencja z PKP S.A. – odpowiedź 
na wniosek w sprawie oferty przekazania 
prawa użytkowania wieczystego nieczynnej 
linii do Osowej Góry w części nieodpłatnie w 
części w rozliczeniu za należności podatkowe,

 • przygotowanie sprawozdania ze zbywa-
nia i nabywania mienia na potrzeby Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego,

 • zawarcie notarialnej umowy sprzedaży 
działki z przetargu –  Mosina ul. Fredry,

 • przygotowanie projektu uchwały w spra-
wie ustanowienia służebności gruntowej na 
działce GM,

 • przygotowanie i publikacja  zarządzeń – 
2x  ( w sprawie nieodpłatnego nabycia drogi 
oraz w sprawie ustalenia ceny wywoławczej 
nieruchomości),

 • ogłoszenie, publikacja i reklama ogłoszeń 
o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 
3x (Wiórek, Mosina, Krosinko),

 • przygotowane protokołu uzgodnień  
w sprawie darowizny drogi na rzecz Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

• utrzymanie dróg: trwa wykonanie oczysz-
czenia oraz przegląd przepustów na terenie 
całej gminy, zlecono: wykonanie niecki 
zbierającej wody opadowe na ul. Wodnej 
w Rogalinku, lokalne uzupełnienie zado-
leń w Rogalinku, zakup i montaż studni 
zbierającej wody opadowe na ul. Nizinnej 
w Mosinie, podpisano umowę na „Badanie 
ścieków z separatorów w 2021 r.”, wykonano 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

MIENIE KOMUNALNE

Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń 
Mosina i Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
• ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie– I etap (budowa chodników i jezdni na ul. Ła-

ziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej) –>zakończona. 
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 614 232,84 zł
Przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap 

zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie).
• Modernizacja świetlicy w Rogalinku –>zakończono roboty budowlane.Wykonawca: 

Constructo sp. z o.o. z LubiczaKoszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 000 zł 
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

–> w trakcie realizacji.Wykonawca: TWM spółka z o.o. z PoznaniaKoszt zadania – kwota 
zawarta w umowie: 5 595 000 zł

• Rozbudowa SP w Rogalinku –>na etapie zamykania I kondygnacji stropem.
Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 3 618 899 zł
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko –>złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –>podpisano umowę na wykonanie 

kolidującego z inwestycją WZDW – budową mostu, odcinka kanalizacji deszczowej dla 
odwodnienia ul. Sikorskiego i Podgórnej. 

• Termomodernizacja SP w Daszewicach –> przygotowanie do ogłoszenia przetargu. 
• Wymiana okien w starej części budynku SP Krosinko-> zakończono.
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 84 132 zł
 • Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.
• Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo -> 

projekt w trakcie realizacji. 
• Zagospodarowanie „Parku Strzelnica” –> zakończono. 
Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie -> 

w trakcie realizacji. 
Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 

400 000 zł    

    Joanna Nowaczyk
fot. J. Nowaczyk, J. Pawlicka

 Park Strzelnica   ul. Łazienna  SP Krosinko

 SP Rogalinek            Węzeł Mosina                  Węzeł Pecna
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remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej 
w Krajkowie, zlecono wprowadzenie zmia-
ny stałej organizacji ruchu pn.: „ul. Wodna 
i Wspólna w Mosinie”,• uzgodnienia, decyzje, 
projekty organizacji ruchu: 74 zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego, 38 decyzji rocznych 
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
17 projektów tymczasowej organizacji ru-
chu, 7 spraw związanych z uzgodnieniem 
lokalizacji zjazdów, 30 warunków technicz-
nych dla przebiegu trasowego urządzeń w 
pasie drogowym,• transport, Strefa Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego,  wprowadzenie 
nowych rozkładów jazdy linii  691, 692, 693, 
694 i 698, uwzględniając zmianę rozkładu 
jazdy pociągów, przygotowanie uchwały w 
sprawie zmiany porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem 
Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczy-
kowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego 
transportu zbiorowego,• place zabaw, obiekty 
małej architektury: podpisano umowy: na 
bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie 
gminy Mosina, na przeprowadzenie kon-
troli stanu technicznego gminnych placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych i obiektów 
małej architektury. • oświetlenie uliczne bę-
dące własnością Gminy Mosina: podpisano 
umowy na wymianę uszkodzonego słupa 
oświetleniowego: na ul. Głogowej i na ul. 
Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie.

 • 
42 decyzje administracyjne dotyczące ustale-
nia warunków zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, uwzględniając decyzje odmowne, 
zmiany decyzji oraz przeniesienia decyzji, 
157 zaświadczeń/postanowień o odmowie 
wydania zaświadczenia oraz opinii urbani-
stycznych dotyczących przeznaczenia terenu 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego wynikających ze 
studium oraz związanych z rewitalizacją, 
247 wyjaśnień, stanowisk, zawiadomień 
oraz interpretacji.

• 30 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spo-
tkanie przedstawiające prace nad „uchwałą 
krajobrazową” -> s.11

• trwa (do 10 września br.) wyłożenie do 
publicznego wglądu projektu mpzp dla tere-
nów wsi Krosinko oraz części terenów miasta 
Mosina – etap II. (dyskusja publiczna w dniu 
6 września br., uwagi do 27 września br.),

• przekazano do Biura Rady projekty 
uchwał: w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia mpzp dla północnej części wsi 
Rogalin, mpzp obejmującego część działki 
o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE

ZŁOŻYLIŚMY WNIOSKI
W tej kadencji, od roku 2019, Gmina Mosina pozyskała dotychczas ze źródeł zewnętrznych 

już 25 660 559,61 złotych, które wsparły przede wszystkim nasze gminne inwestycje drogowe. 
Przy wsparciu środków zewnętrznych wybudowaliśmy ulice: Strzałową, Długą, Brzechwy, 
Świerkową, zbiornik dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno, budujemy obecnie ulicę 
Lema. Kontynuujemy także starania o dalsze, zewnętrzne środki, składamy kolejne wnioski 
o dofi nansowanie. Złożyliśmy wnioski o dofi nansowanie budowy kolejnych ulic z rządowych 
programów Polski Ład i Fundusz Dróg Samorządowych, a także wniosek o fi nansowe wsparcie 
budowy pływalni. 

Wnioski do Programu Polski Ład:
• Budowa pływalni na terenie gminy Mosina wartość kosztów kwalifi kowalnych 33 300 

000,00 zł dofi nansowanie - 29 970 000,00 zł
• Budowa ulic na tzw. os. królewskim w Mosinie/Krośnie oraz Kopernika, Chopina i Kaszta-

nowej, wartość kosztów kwalifi kowalnych 11 000 000,00 zł, dofi nansowanie -10 450 000,00 zł
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku, wartość kosztów kwalifi kowanych 7 000 

000,00 zł, dofi nansowanie  5 000 000,00 zł
Wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorzą-

dowych) 
• na budowę ul. Łąkowej i Różanej w Pecnej, koszty kwalifi kowalne 4 900 000,00 wniosko-

wana kwota dofi nansowania 3 920 000,00 wkład własny 980 000,00 zł
• ul. Dembowskiego w Mosinie -> koszty kwalifi kowane inwestycji – 988 287,52 zł wniosko-

wana kwota – 790 630,02 zł wkład własny – 197 657,50 zł.     Joanna Nowaczyk

Program rewitalizacji Kokotka
W ramach realizacji „Gminnego programu rewitalizacji 

Kokotek”, podpisana została umowa na wykonanie kon-
cepcji adaptacji budynku wraz z opracowaniem programu 
prac konserwatorskich oraz uzyskaniem decyzji powiatowe-
go konserwatora zabytków, pozwalającej na prowadzenie 
robót budowlanych dla budynku przy ul. Wawrzyniaka 1 
w Mosinie, tzw. „Kokotka”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Usługowe Tech-on Tomasz Sieroń z Obornik.

Dokument obejmował będzie koncepcję adaptacji budyn-
ku z przeznaczeniem na cele muzealne oraz projektowanej 
architektury zewnętrznej, program prac konserwatorskich, 
a w szczególności program robót budowalnych. Wykonawca 
opracowania w ramach zadania, zobowiązany jest także do 
uzyskania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Kon-
serwatorskiego dla Powiatu Poznańskiego, pozwalającej na 
wykonanie tych robót.  

W związku z potrzebą ratowania niszczejącego budynku 
przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie tzw. „Kokotka”, w roku 
2019 podjęliśmy kroki w kierunku rewitalizacji tego budynku z przeznaczeniem na narracyjne, 
multimedialne Muzeum Ziemi Mosińskiej i regionu. Ze względu na jego historyczne funkcje, 
właśnie funkcja muzealna byłaby najbardziej oczekiwana przez mieszkańców. Adaptacja budynku 
na muzeum o charakterze regionalnym wzmacnia szanse na pozyskanie środków zewnętrznych 
na jego rewitalizację połączoną z organizacją muzeum, przy czym koszty związane z remontem 
budynku, znacznie przewyższają możliwości budżetowe Gminy. 

Po odbytych wizytach studyjnych w połowie 2019 r. w multimedialnych muzeach narracyjnych 
w Gdańsku i Krakowie oraz rozmowach z doświadczonymi organizatorami takich muzeów, 
rozpoczęliśmy działania według zebranych wskazówek. 

Najpierw wykonana została ekspertyza budowlana budynku w kontekście zmiany jego prze-
znaczenia na multimedialne muzeum. Kolejnym krokiem było opracowanie koncepcji pro-
gramowo-organizacyjnej planowanego muzeum, zawierającej także koncepcję merytoryczną 
ekspozycji stałej ze skróconym scenariuszem. To opracowanie poddane zostało konsultacjom 
eksperckim w doświadczonych jednostkach muzealnych – Muzeum Miasta Krakowa i Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. 

Teraz, jako kolejny etap działań, opracowywana zostanie koncepcja adaptacji budynku na cele 
muzealne z programem prac konserwatorskich i uzyskaniem decyzji konserwatorskiej pozwa-
lającej na prowadzenie prac budowlanych. Dopiero po opracowaniu tego dokumentu możliwe 
będą prace nad projektem budowalnym planowanego muzeum.   Joanna Nowaczyk
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• gospodarka odpadami i utrzymania czy-
stości i porządku: usuwanie dzikich wysypisk 
śmieci, interwencje w sprawach zgłoszeń nie-
należytego odbioru odpadów od mieszkańców, 
skierowanie zawiadomienia do WIOŚ w sprawie 
nieprawidłowego postępowania z odpadami, 

• ochrona powietrza: realizacja gminnego 
programu w sprawie dotacji celowej w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji (od 1 stycznia do 
6 sierpnia br. złożono 120 wniosków o dofi-
nansowanie, podpisano 88 umów, rozliczono 
i wypłacono 16 dotacji, odnotowano 6 rezy-
gnacji i 2 odmowy), realizacja we współpracy  
z WFOŚiGW Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” (uruchomienie w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie gminnego punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego), wprowadzenie do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 118 
deklaracji. 

• zieleń i ochrona przyrody:  opracowanie 
planu koniecznych do wykonania usług przez 
ZUK, prowadzenie spraw ws. porozumień  
w zakresie: pielęgnacji zieleni i sadzenia roślin, 
sadzenia drzew na terenie gminy w 2021, pro-
wadzenie spraw w zw. z realizacją zagospoda-
rowania terenu w Daszewicach przez Stowa-
rzyszenie Lepsze Daszewice, przygotowywanie 
i prowadzenie zleceń związanych z pielęgnacją 
terenów zieleni na terenie gminy.

• z przedstawicielami Wydziału Ruchu Dro-
gowego KMP w Poznaniu sprawie poprawy 
bezpieczeństwa w rejonie SP w Krosinku (z-ca 
burmistrza T. Łukowiak), • z prof. W. Polcy-
nem w sprawie wycinki lasów na terenach 
Nadleśnictwa Babki (burmistrz P. Mieloch),• 
z Nadleśnictwem Babki w sprawie wycinki la-
sów oraz ścieżki rowerowej Sasinowo-Wiórek 
(burmistrz P. Mieloch, z-ca T. Łukowiak), •  
z przedstawicielem firmy Drog Cad w sprawie 
projektu  remontowanego odcinka drogi 431 od 
Rogalinka do Mosiny (z-ca burmistrza T. Łuko-
wiak), • z posłem Bartłomiejem Wróblewskim 
w sprawie programu Polski Ład (burmistrz P. 
Mieloch),• z Aquanet S.A. w sprawie ul. Krótkiej 
i Cegielnianej (z-ca burmistrza A. Ejchorst), •  
z firmą SWECO w sprawie związanych analizy 
porównawczej dot. budowy kanalizacji sani-
tarnej dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa 
Nowego, Borkowic, Bolesławca, Rogalina, 
Świątnik, Radzewic, Mieczewa (burmistrz P. 
Mieloch, z-ca A. Ejchorst),• z Prezesem spółki 
Majątek Rogalin Sp. z o.o. w sprawie funk-
cjonowania wodociągu w miejscowościach 
Rogalinek, Sasinowo, Rogalin, Świątniki, 
Mieczewo i Radzewice (burmistrz P. Mieloch, 
z-ca A. Ejchorst),•z radnymi Rady Miejskiej w 
Mosinie oraz Powiatu Poznańskiego w sprawie 
przejścia podziemnego pod torami w ciągu ul. 
Sowinieckiej w Mosinie (z-ca A. Ejchorst).

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina ze wSparciem PFRON
Gmina Mosina otrzymała wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania: „Pomoc osobom niepełnosprawnym po-
szkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami za-
kaźnymi” Moduł IV. Przyznane środki w wysokości 73 000 zł mają charakter bezzwrotny, 
a realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zlecił realizację 
tego zadania Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie.

W ramach pozyskanych środków, Stowarzyszenie Sami Swoi zrealizuje projekt pod nazwą 
„Poprawa kondycji psychofizycznej dorosłych osób z niepełnosprawnością umiarkowaną  
i znaczną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie trwania pandemii COVID-19”. 
Projekt obejmuje organizację zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, zajęć plastycznych, manu-
alnych, muzycznych oraz zajęć kulinarnych, wyjazdowe zajęcia plenerowo – rekreacyjne 
oraz indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne. W ramach realizowanych zadań 
zostanie również zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji zajęć i warsztatów. Realizacja 
założonych działań w projekcie przyczyni się do poprawy życia i funkcjonowania osób  
z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.

Celem tego projektu jest poprawa kondycji psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem oraz ich rodzinom, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Re-
alizacja założonych w projekcie działań przyczyni się do poprawy życia i funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.             Oprac. JN

SPOTKANIA

Skatepark 
Rozpoczęły się prace nad realizacją za-

dania: „Skatepark – wykonanie projektu 
i budowa”. 15 lipca podpisana została 
umowa z wykonawcą projektu budow-
lanego obiektu. 

Wykonawca: MOM Architekci Sp. z o.o. 
z Poznania.

Koszt wykonania projektu – kwota za-
warta w umowie: 77 490,00 zł.

Skaterpark, który powstanie przy ul. 
Harcerskiej w Mosinie, to odpowiedź 
mosińskiego samorządu na oddolną ini-
cjatywę grupy pasjonatów skateboardingu 
i na podjęte przez nich działania na rzecz 
poprawy warunków uprawiania tej formy aktywności. W ubiegłym roku  zorganizowali oni 
akcję dla społecznego poparcia swojej inicjatywy pod hasłem: „Dajemy sygnał miastu – większy 
skatepark w Mosinie”. W efekcie, Burmistrz uznając zasadność ich  starań, zarekomendował 
Radzie Miejskiej wprowadzenie do budżetu Gminy wykonania projektu i budowy skateparku, 
które poparła także Rada, zatwierdzając to zadanie w uchwale budżetowej. 

Projekt Skateparku przy ul. Harcerskiej w Mosinie wykonany zostanie w oparciu o koncepcję 
inicjatorów ubiegłorocznej akcji „Dajemy sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie”, 
przygotowaną z współudziałem innych przedstawicieli środowiska skateboardingu, następnie 
przedstawioną Burmistrzowi i Radzie. Przed przystąpieniem do wykonania projektu budow-
lanego, wyłoniony w drodze procedury zamówień publicznych projektant przedłoży najpierw 
koncepcję projektową skateparku, która będzie poddana konsultacjom ze środowiskiem 
skateboardingu. Zgodnie z umową zawartą z projektantem, projekt wraz z pozwoleniem na 
budowę ma być gotowy do 20 grudnia br.  

JN
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Zależy nam na tym, żeby potrzebny licznej 

grupie naszych mieszkańców obiekt, stworzył bezpieczne i dobre warunki do uprawiania skate-
boradingu, zarówno przez najmłodszych, jak i tych starszych pasjonatów deskorolki, spełniając 
jednocześnie ich zasadnicze oczekiwania w tym zakresie. Chcielibyśmy, żeby mosiński skate-
park, który powstanie w nowym miejscu, przy ul. Harcerskiej, służył rozwojowi skateboardingu  
w Gminie Mosina, przyciągał kolejnych miłośników tej ciekawej formy aktywności, która, co 
warto też dodać, w tym roku zadebiutowała na Igrzyskach w Tokio jako olimpijska dyscyplina. 
Chcemy, by w roku przyszłym nasz mosiński skatepark został wybudowany.    
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wnioski  300+
Trwa nabór wniosków o 300+ na wy-

prawkę szkolną dla ucznia. Wnioski można 
składać do 30 listopada br. wyłącznie on-
line. Świadczenia będą wypłacane przez 
ZUS, wyłącznie na rachunki bankowe.

Od 1 lipca do 30 listopada br. można 
składać wnioski o świadczenie 300 plus 
z programu „Dobry start”. W roku szkol-
nym 2021/2022 wniosek o to świadczenie 
można złożyć wyłącznie drogą elektronicz-
ną – za pomocą portalu Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości 
elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Od tego roku obsługą świadczeń z pro-
gramu „Dobry start” zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie 
przysługuje w wysokości 300 zł, raz  
w roku, na dziecko uczące się w szkole, 
aż do ukończenia przez nie 20 roku życia 
lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełno-
sprawnościami. Świadczenie zostanie prze-
kazane na rachunek bankowy wskazany we 
wniosku. Każda osoba, która złoży wniosek  
o świadczenie z programu „Dobry start”, 
także przez bankowość elektroniczną lub 
portal Emp@tia, znajdzie wszystkie infor-
macje na temat tego wniosku i jego obsługi 
na portalu PUE ZUS. Potwierdzenie reje-
stracji profilu na PUE ZUS, klient otrzyma 
na adres email, który podał we wniosku. 
Natomiast na numer telefonu z wniosku 
otrzyma jednorazowe hasło, które będzie 
musiał zmienić przy pierwszym logowaniu 
do PUE ZUS. Wsparcie można otrzymać 
również na specjalnej infolinii, pod nume-
rem 22 290 22 02, w dni robocze (pn.–pt.) 
w godz. 8.00 –15.00, a także umawiając się 
na e-wizytę w ZUS przez internet: www.
zus.pl/e-wizyta. Oprac. JN, źródło: ZUS

Transport regionalny – przystąpiliśmy do związku
Gmina Mosina przystąpiła do związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 

26 lipca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, odbyło się pierwsze zgromadzenie tej nowej 
organizacji samorządu terytorialnego, podczas którego wybrane zostały jej władze. Przewodniczącym 
związku został Starosta Poznański Jan Grabkowski, a Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.  Piotr 
Hojan przewodniczącym Zarządu. 

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” utworzyły 23 jednostki samorządu 
terytorialnego: Miasto Poznań, powiaty – poznański, grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki 
oraz gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzicho-
wo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne. 
Głównym celem związku jest umożliwienie swobodnego przemieszczania się transportem zbiorowym 
na terenie administrowanym przez wszystkich jego uczestników tak, by zgodnie ze standardami europej-
skimi, możliwe było dotarcie do szkół, przychodni, sklepów czy zakładów pracy bez względu na miejsce 
zamieszkania i dzielące granice jednostek administracyjnych.

Część gmin aglomeracji poznańskiej ma własne spółki komunalne i dominującą rolę odgrywa w nich 
komunikacja lokalna. Ich udział w związku ma na celu stworzenie siatki szybkich połączeń łączących 
gminy zarówno z Poznaniem, jak i z sąsiadującymi miastami powiatowymi.

Główne zadania stojące przed nowym związkiem to: opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Transportu Publicznego na lata 2022-2032 na obszarze należącym do związku, restrukturyzacja i odnowienie 
taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych, budowa nowej siatki połączeń zintegrowanej 
z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, stałe zwiększanie udziału miejscowości w dostępie do publicz-
nego transportu zbiorowego oraz integracja taryfy przewozowej PKS Poznań SA z PKM i ZTM Poznań. 
W najbliższym czasie związek ma stać się właścicielem PKS Poznań SA, którego sto procent akcji należy 
obecnie do Miasta Poznania. Spółka ta, jako operator transportu zbiorowego, będzie miała w przyszłości 
ułatwiony dostęp do pozyskania środków unijnych na odnowę taboru.

 
Komunikacja lokalna – optymalizujemy przewozy

Dla optymalizacji przewozów pasażerskich komunikacją lokalną, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnego w Mosinie Jan Gurgun przedstawił projekt, który zakłada połączenie regularnych linii autobuso-
wych z liniami szkolnymi, co w konsekwencji umożliwi zwiększenie liczby przystanków autobusowych, 
zwiększenie liczby połączeń, zasięgu linii regularnych i lepszą synchronizację komunikacji autobusowej  
z rozkładem jazdy pociągów. Dodatkowo, zgodnie z projektem, liniami będą objęte miejscowości: Żabinko, 
Bolesławiec, Pecna, Nowinki, Bogulin, Głuszyna Leśna. Po zakończeniu procesu łączenia linii regularnych 
z autobusami szkolnymi, docelowo będzie funkcjonowało 6 linii. 

Zadanie optymalizacji przewozów pasażerskich będzie realizowane etapowo.  Na początek, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych wzbogaci swój tabor o dwa nowe autobusy miejskie, na zakup których został 
ogłoszony już przetarg, następnie rozpocznie się proces łączenia linii.     JN

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Dla poprawy komfortu naszych 
mieszkańców przemieszczania się transportem zbiorowym w obrębie Gminy, chcemy 
zwiększyć liczbę połączeń, a także objąć zasięgiem komunikacji lokalnej także te miej-
scowości, do których nadal nie docierają nasze autobusy. Przy połączniu regularnych 
linii autobusowych ze szkolnymi, możliwe jest to przy niewielkim wzroście kosztów.  

Nasze autobusy – szkolne i liniowe, przemierzają teraz dziennie 1 823 km, a po 
ich połączeniu będzie to 1 928 km, czyli tylko o 105 km więcej. Aktualnie mamy 46 

kursów dziennie, w przyszłości będzie ich 66, czyli aż 20 więcej. Możliwy docelowy wzrost kosztów to przy 
tym tylko 200 000 zł w skali roku.

Tabor autobusowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wymaga wymiany. Obecnie spółka ogłosiła 
przetarg na dwa nowe autobusy. Będziemy starali się w miarę pojawiania się programów zewnętrznych  
o pozyskanie dofinansowania na zakup kolejnych tak, żeby docelowo w czasie kilku najbliższych lat tabor był 
wymieniony i żebyśmy w takiej perspektywie czasowej mieli całkowicie połączone linie szkolne i linie regularne.  

Przystąpiliśmy także do związku „Wielkopolski Transport Regionalny”, by w wyniku wspólnych działań  
z jego uczestnikami – gminami, powiatami i miastem Poznań, poprawić komfort przemieszczania się naszych 
mieszkańców także poza granice gminy, na obszarze administrowanym przez uczestników związku. 

Z myślą o transporcie zbiorowym

SOŁTYS odznaczony
27 sierpnia, w Urzędzie Wojewódzkim 

w Poznaniu miało miejsce wręczenie od-
znaczeń państwowych przyznanych przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
Z rąk Wicewojewody Wielkopolskiego Ane-
ty Niestrawskiej, Srebrny Krzyż Zasługi 
odebrał Sołtys Sołectwa Drużyna, Nowinki 
Erazm Walkowiak, który w roku minionym 
obchodził 50-letni jubileusz sprawowania 
tej funkcji. Serdecznie gratulujemy!  JN
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1 lipca odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami i opiekunami 
osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Mosina, którzy 
są zainteresowani umieszczeniem swoich dzieci/podopiecznych 
w powstającym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Burmistrz Przemysław Mieloch przedstawił zebranym osobom 
ideę ŚDS, podstawowe założenia jego funkcjonowania oraz 
jego ramy prawno-organizacyjne. Z kolei Zastępca Burmistrza 
Tomasz Łukowiak zaprezentował projekt powstającego domu,  
z omówieniem szczegółowego rozkład pomieszczeń w budynku. 
Poruszono również kwestie związane z finansowaniem oraz 
zasadami kierowania podopiecznych do ŚDS. W spotkaniu 
udział wzięła również Monika Kujawska, Sekretarz Gminy 
Mosina oraz Violetta Bartnikowska, Prezes Stowarzyszenia 
Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie. Uczestnicy spotka-
nia mieli możliwość zadawania pytań, a dotyczyły one m.in. 
organizacji przyszłego ŚDS, terminu jego uruchomienia, czy 
dowozu uczestników.

Kolejne spotkanie zaplanowano po wakacjach. Liczymy, że 
spotka się również z dużym zainteresowaniem i już dziś ser-
decznie zapraszamy.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstaje w budynku  
u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie. Obec-
nie trwa jego adaptacja i przebudowa na potrzeby przyszłej 
placówki. Na to zadanie gmina Mosina pozyskała 1 400 000 zł 
dofinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Podstawową funkcją obiektu będzie prowadzenie terapii 
zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w tym o osób ograniczonej sprawności ruchowej. W ramach 
programu terapii zajęciowej przewidziano prowadzenie zajęć 
pomagających w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
Obecnie trwają prace nad adaptacją budynku na ten cel. 

Oprac. JN

Spotkanie w sprawie organizacji i funkcjonowania ŚDS

Nasz debiut na giełdzie
22 lipca obligacje wyemitowane przez Gminę Mosina zade-

biutowały na rynku Giełdy Papierów Wartościowych Catalyst. 
Gmina Mosina jest obecnie jedną z 40 jednostek samorządu 
terytorialnego, które wprowadziły swoje obligacje na giełdę. 

Dzięki obligacjom komunalnym jednostki samorządu tery-
torialnego mogą m.in.: finansować inwestycyjne i starać się  
o dofinansowanie ich ze środków zewnętrznych, zapewniając 
w budżecie wkład własny. Debiut naszej Gminy na giełdzie 
dotyczy emisji obligacji za 2020 rok na kwotę 19 mln zł, dla 
których najniżej oprocentowaną ofertę złożył Bank PKO BP, 
a jednym z elementów oferty było umieszczenie obligacji na 
rynku Catalyst. Pieniądze uzyskane z tych obligacji przezna-
czone zostały także na realizację zaplanowanych inwestycji. 
Teraz obligacje trafiły na Giełdę Papierów Wartościowych. Co 
to oznacza?

Wprowadzenie obligacji komunalnych na rynek Catalyst ma 
przede wszystkim znaczenie marketingowe. Pokazuje samorząd 
na rynku kapitałowym jako jednostkę aktywną, działającą 
nowocześnie, korzystającą z innowacyjnych instrumentów 
finansowych. To także sygnał dla inwestorów, że gmina jest 
odpowiedzialna wobec swoich partnerów biznesowych, przez 
co podnosi u nich swoją wiarygodność. Do tej pory jedynym 
dysponentem zysków z oprocentowania gminnych obligacji był 

bank. Po wprowadzeniu ich na giełdę, obligacje może kupić 
każdy. 

Mosiński debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się 
z udziałem Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha 
oraz Skarbnika Tatiany Cynka. Był on okazją do przedstawienia 
na giełdowym forum walorów naszej Gminy i zaprezentowania 
promującego ją filmu.         J. Nowaczyk

 



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU10

INFORMATOR MOSIŃSKI lipiec-wrzesień 2021

PP.6721.3.2021.JD Mosina, 6 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Daszewice – rejon 
ul. Kasztanowej”, obejmującego część wsi Daszewice 
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 
r., poz. 741) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały 
nr XLVI/408/21 z 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen¬nego 
pn. „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej”, obejmującego obszar 
części wsi Daszewice.Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami 
można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl  Prawo  Uchwały 
Rady  Kadencja 2018-2023  numer sesji i data  numer uchwały. 
Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji 
o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, 
w profi lu „planowanie przestrzenne”.Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: 
Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
w terminie do dnia 31 października 2021 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6721.4.2021.JPZ  Mosina, 6 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla północnej czę-
ści wsi Rogalin

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 741) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr 
XLIX/421/21 z 12 sierpnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen¬nego dla północ-
nej części wsi Rogalin. Z przywołaną uchwałą oraz załącznikami 
można zapoznać się na stronie: bip.mosina.pl  Prawo  Uchwały 
Rady  Kadencja 2018-2023  numer sesji i data  numer uchwały. 
Teren objęty ww. uchwałą wskazano także w Systemie Informacji 
o Terenie gminy Mosina pod adresem http://geoportal.mosina.pl, 
w profi lu „planowanie przestrzenne”. Zainteresowani mogą składać 
wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: 
Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 
w terminie do dnia 31 października 2021 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 /-/ Burmistrz Gminy Mosina

29 czerwca – 6 sierpnia 
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 65 osób, 22 osoby zostały 

pouczone. Ukarano mandatami karnymi 36 sprawców wykroczeń za łączna 
kwotę 4 230 zł. 7 osób legitymowano w związku z innymi czynnościami. 
Osoby pouczone: - 6 za brak nadzoru nad psami, 6 za nieprawidłowe par-
kowanie, 2 pieszych, 1 motorowerzysta, 1 za nieprzestrzeganie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku, 1 za zanieczyszczenie drogi, 1 za brak 
czystości na nieruchomości, 2 za nieobyczajny wybryk, 1 za wjazd do lasu, 
1 za usiłowanie spożywania alkoholu. Osoby ukarane: 13 za spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym, 6 za spalanie odpadów, 5 za niedopilno-
wanie psów, 3 za zaśmiecanie miejsc publicznych, 2 za zakłócanie spokoju 
i porządku publicznego, 2 za nieobyczajne wybryki, 1 za używanie słów 
wulgarnych w autobusie, 1 za wjazd pojazdem mechanicznym do lasu, 
1 za nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 1 za 
nieprzestrzeganie Regulaminu kąpieliska na Gliniankach, 1 za zanieczyszcze-
nie drogi publicznej. • W ramach kontroli miejsc zagrożonych prowadzone 
były kontrole kąpielisk (Glinianki, MKŻ, Hotel Szablewski) z uwagą na 
spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, grillowanie oraz wprowadzanie psów 
na kąpieliska. W tym zakresie współpracujemy z ratownikami, którzy czu-
wają nad bezpieczeństwem nad akwenami wodnymi. Ponadto objeżdżamy 
i kontrolujemy świetlice wiejskie (np. Krosinko, Świątniki, Daszewice), gdzie 
otrzymujemy zgłoszenia o grupowaniu się osób spożywających alkohol. 
Sprawdzamy także tereny boisk szkolnych i placów zabaw, czuwając nad 
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży (np. SP-1 i SP-2 oraz ZS w Mosinie). 
Prowadzimy także kontrole sklepów spożywczych z uwagą na spożywa-
nie alkoholu w ich obrębie (np. ODiDO ul. Farbiarska i AS ul. Topolowa 
w Mosinie). Tradycyjnieweryfi kowane są osoby przesiadujące na ławkach 
na Zielonym Rynku, które spożywają alkohol i zaśmiecają pobliski teren 
zielony. Nadal weryfi kowane są zgłoszenia dotyczące palenia na ciepłą wodę 
ujawniając kolejne przypadki spalania odpadów.

• Przeprowadzono 10 kontroli spalania: Wiórek ul. Szkolna b/u, Mosina ul. 
Śremska (mandat karny), Mosina ul. Garbarska (mandat karny), Daszewice 
ul. Piotrowska (mandat karny), Mieczewo ul. Szeroka (mandat karny), Mosina 
ul. Dębowa (mandat karny), Mieczewo ul. Brzozowa (mandat karny), Mosina 
ul. Sowiniecka b/u, Mosina ul. Pożegowska b/u, Drużyna ul. Krańcowa 
(działalność gospodarcza) - materiały ze wstępnej kontroli przekazano do 
ROŚ UM w Mosinie celem powiadomienia WIOŚ w Poznaniu.

• Przeprowadzono 36 wspólnych patroli z policjantami z Komisariatu 
Policji w Mosinie. W ramach wspólnych służb kontrolowano miejsca za-
grożone popełnianiem czynów karalnych, zabezpieczano miejsca zdarzeń 
losowych oraz kolizji oraz wypadków. Wdrożone zostały także kontrole 
punktów szczepień w związku z informacjami o incydentach w innych 
miejscowościach.

• Strażnicy odłowili 11 psów. 4 zostały odłowione na polecenie GCZK 
w Mosinie po godzinach pracy Straży Miejskiej.

• 8 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych na izbę wytrzeźwień do Pozna-
nia. Ponadto 3 osoby zostały przetransportowane do miejsca zamieszkania.

• Do Straży Miejskiej wpłynęło 228 zgłoszeń od mieszkańców: 30 o bie-
gających psach bez uwięzi, 29 z zakresu ochrony środowiska (gospodarka 
odpadami, dzikie wysypiska, zaśmiecone tereny itp.), 27 padłych zwierząt, 
26 dotyczących dzikich zwierząt na posesjach prywatnych i w przestrzeni 
publicznej, 19 nadmiernego zadymienia i podejrzenia spalania odpadów, 18 
zakłócania spokoju i porządku publicznego, 16 nieprawidłowego parkowa-
nia, 15 osób leżących na chodniku lub potrzebujących pomocy, 14 awarii 
technicznych, 10 ptaków potrzebujących pomocy, 4 spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym, 4 zalania na skutek anomalii pogodowych, 2 osoby 
bezdomne, 1 zagrożenie p.poż. (podpalenie ściółki leśnej),  13 inne. 

Telefon do patrolu: 501 467 312
Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie 

oprac. Joanna Nowaczyk

STRAŻNICY INTERWENIOWALI
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STANOWISKO
W sprawie zgłoszenia do prokuratury
Szanowni Mieszkańcy, 

chciałbym Państwa poinformować, że na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej, podczas sesji w dniu 12 sierpnia br. Rada Miejska w Mosinie 
większością głosów podjęła uchwałę zobowiązującą Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Mosinie do złożenia zawiadomienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa przeze mnie oraz poprzedniego, urzędują-
cego Burmistrza, w sprawie dotyczącej inwestycji prowadzonej przez 
Aquanet S.A. w ul. Sosnowej w Pecnej. 

Kilka miesięcy temu, w marcu br., poznańska Delegatura Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, jak przypuszczam także z inspiracji radnych 
stojących od początku kadencji w opozycji wobec mnie jako Burmi-
strza Gminy Mosina, podjęła czynności analityczno-informacyjne 
m.in. dotyczące tej inwestycji, w celu stwierdzenia, czy są podstawy 
do wszczęcia kontroli w Urzędzie Miejskim w Mosinie. 

Czynności analityczno-informacyjne CBA są jeszcze w toku i mam 
nadzieję, że wkrótce się zakończą. Teraz, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie zobowiązana uchwałą Rady, złoży doniesie do Prokuratury 
o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa. 

Szanowni Państwo!
O wszystkich aspektach inwestycji w ul. Sosnowej w Pecnej, sprawie 

której Rada Miejska podejmowała świadome decyzje, informowałem 
Państwa w poprzednich numerach „Informatora Mosińskiego”. Obec-
na sytuacja, kiedy w imię walki politycznej pomawia się moją osobę 
o popełnienie przestępstwa, nie jest dla mnie jako człowieka łatwa. 
Dlatego, pomimo mojego wewnętrznego sprzeciwu wobec takich poli-
tycznych posunięć radnych opozycyjnych, dobrze się stało,  że sprawa 
ta trafi ła do organów kontrolnych. Jesteśmy Urzędem transparentnym 
i nie było żadnych nieprawidłowości, które spowodowałyby wszczęcie 
kontroli CBA, czy wszczęcie postępowania prokuratorskiego, o czym 
jestem głęboko przekonany, że wkrótce Państwa poinformuję.  Mam 
nadzieję, że wreszcie zakończy to „polityczną awanturę” wywołaną 
wokół mojej osoby. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mosina!
28 czerwca odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie – sesja 

nad udzieleniem mi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020 
i wotum zaufania na podstawie „Raportu o stanie Gminy”, również za 
miniony rok. I w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, 13 głosa-
mi „przeciw”, Rada nie udzieliła mi wotum zaufania, przy czym „za” 
głosowało 4 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, a 2 było nieobecnych. 
Rada nie podjęła także, tak samo jak rok temu, uchwały o udzieleniu 
mi absolutorium za 2020 rok, mimo jednoznacznie  pozytywnej opinii, 
bez jakichkolwiek uwag, o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu, jaką 
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Pozytywną opinię 
o jego realizacji wydały także komisje Rady Miejskiej, w tym najważ-
niejsza z nich - Komisja Rewizyjna, która zawnioskowała do Rady, by 
mi absolutorium udzielić. Przedłożona przez tę komisję Radzie uchwała 
o udzieleniu burmistrzowi absolutorium, nie uzyskała jednak poparcia 
bezwzględnej większości 11 radnych. Rada Miejska przy 6 głosach „za”, 
2 głosach „przeciw” i 11 „wstrzymujących się”, tej uchwały nie podjęła. 

Zgodnie z panującym orzecznictwem, jeżeli opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wykonaniu budżetu danej gminy jest pozytywna, 
a Komisja Rewizyjna nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości w jego 
realizacji, rada gminy nie powinna mieć podstaw, by podjąć inną de-
cyzję, niż udzielenie absolutorium wójtowi/burmistrzowi. Mam zatem 
świadomość, że podobne jak w roku ubiegłym decyzje Rady co do oceny 
burmistrza w kwestii wotum zaufania i absolutorium, noszą znamiona 
decyzji „politycznych”. Bez względu na takie właśnie decyzje Rady, będę 
jak dotąd, nieprzerwanie, podejmował wszelkie starania o dalszą po-
prawę warunków życia naszych mieszkańców, dla ich dobra, dla dobra 
Gminy Mosina.  

Pozytywnie ocenione wykonanie budżetu 2020 przez organ nadzoru, 
jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, to także całoroczny wysiłek 
zespołu pracowników samorządowych. W tym miejscu, chciałbym im 
gorąco za to podziękować, za ich zaangażowanie w pracę na rzecz 
Gminy i jej mieszkańców.    Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

Sesja nad udzieleniem 
absolutorium

Uchwały w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym

Przemysław Mieloch skierował skargi do Wojewódzkiego Sąd Admini-
stracyjnego w Poznaniu na uchwały sprawie nieudzielenia Burmistrzowi 
Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie 
Gminy Mosina za rok 2019 i 2020.

Podstawową przesłanką złożenia skarg było odstąpienie od sporządze-
nia uzasadnienia każdej z uchwał. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów 
administracyjnych (wyrok NSA z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 
240/13, wyrok NSA z dnia 1 marca 2019 r. sygn. akt I OSK 1348/17; wyrok 
WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 3 marca 2021 r. sygn. akt IV SA/Po 
1220/20) uzasadnienie jest wymagane, a jego brak stanowi przesłankę do 
unieważnienia uchwały. Ograniczono Burmistrzowi również możliwość 
udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy, poprzez zakreślenie ram 
czasowych jego wypowiedzi. Nie został zachowany wymóg równości 
traktowania osób wypowiadających się w czasie debaty. Poprzez ograni-
czenie mu czasu wypowiedzi, mógł tylko częściowo odnieść się do około 
dwu i półgodzinnej krytyki pod jego adresem. Powyższe uwagi dotyczą 
obu sesji. W skargach wskazano także inne uchybienia proceduralne, 
które wystąpiły podczas podejmowania uchwał w sprawie nieudzielenia 
Burmistrzowi wotum zaufania.    Red

PROMOCJA TARGOWISKA
Robienie zakupów od lokalnych dostawców, wspieranie małej 

przedsiębiorczości  - to m.in. działania, które promowane będą 
w najbliższym czasie na mosińskim targowisku. Targ w Mosinie 
jest jednym z  największych w  okolicy i chcemy zachęcać do 
robienia zakupów w Mosinie.  W ramach akcji powstała ciekawa 
grafi ka promująca mosińskie targowisko, obejmujaca elementy  

związane z gwarą 
poznańską.  Grafi ka 
zostanie docelowo  
wymalowana  na 
ścianie płyty targo-
wej. Jesienią będą 
również prowadzo-
ne akcje promocyjne  
na ul. Farbiarskiej w 
„targowe soboty”. 
Więcej niebawem 
na mosina.pl. 

Referat Promocji 
i Kultury UM Mosina
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Z końcem lipca br. oddano do użytkowania wyremontowany budy-
nek Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3. Docelowo 
w budynku tym mieścić się będą na stałe:

- Biuro Obsługi Interesanta (drugi punkt w nowym budynku)
- Urząd Stanu Cywilnego i Sala Ślubów
- Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
- Referat Oświaty i Sportu
- Referat Promocji i Kultury z GCI
- Referat Zarządzania Kryzysowego
- Straż Miejska w Mosinie
- Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pełne wykorzystanie budynku przy ul. Dworcowej 3 na referaty  

i jednostki organizacyjne pozwoli zwolnić urząd z dotychczasowych 
kosztów wynajmowania pomieszczeń, poprawi także komfort bez-
pośrednio obsługiwanych interesantów – naszych mieszkańców. 

W drugim budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 3 obec-
nie już działają: Referat Promocji i Kultury z Gminnym Centrum 
Informacji, a także Sklepik Eleganta, Punkt Obsługi Mosińskiej Karty 
Mieszkańca oraz Punkt Informacji Turystycznej. Uruchomiono także 
punkt do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021. Dołożymy wszelkich starań, by w trakcie przenosin 
pozostałych referatów i jednostek, maksymalnie zminimalizować 
utrudnienia dla załatwiających w nich sprawy mieszkańców. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek, chwilowych utrudnień, 
bardzo prosimy o wyrozumiałość!  

Planowany harmonogram przenosin:
- 14 września nastąpi przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego – 

pomieszczeń biurowych. W tym dniu nastąpi konieczna, kilkugo-
dzinna przerwa w obsłudze Interesantów.

Sala Ślubów, która mieścić się będzie także w budynku przy ul. 
Dworcowej 3,  do czasu jej pełnego wyposażenia w nowym lokum, 
będzie nadal funkcjonować przy ul. Śremskiej 15 w Mosinie. 

Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego prosimy o kontakt 
telefoniczny 61-8109-560 lub mailowy usc@mosina.pl 

o Sprawy, które musimy załatwić poprzez osobistą wizytę w 
Urzędzie to zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa 
(na podstawie zaświadczenia o zawartym małżeństwie w kościele)  

i zgłoszenie zgonu osoby. 
o Wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego należy kierować do 

nas drogą elektroniczną – przez ePUAP. Jeżeli odpis będzie pod-
legać opłacie skarbowej należy dołączyć skan dowodu wpłaty na 
konto Urzędu.

o W sprawie ślubów cywilnych prosimy kontaktować się telefo-
nicznie bezpośrednio z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego. 

o Pozostałe sprawy, kończące się wydaniem zaświadczenia, można 
załatwić w innych urzędach stanu cywilnego, np. zaświadczenia  
o stanie cywilnym, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, za-
świadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego 
za granicą, czy wniosek o zmianę imienia bądź nazwiska.

- W dniach  od 13 do 17 września przenoszony będzie Referat Spraw 
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. W tych dniach nastąpi 
przerwa w obsłudze Interesantów. W tym czasie będzie możliwość 
jedynie odbioru dowodu osobistego. Pełna obsługa Interesantów  
w nowej siedzibie przywrócona zostanie od 20 września.

Przed wizytą w Referacie prosimy o kontakt telefoniczny 61-8109-
565,  61-8109-509 lub mailowy so@mosina.pl

- W dniach od 13 do 17 września planowane jest przeniesienie 
Straży Miejskiej w Mosinie, Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem 
oraz utworzenie drugiego punktu Biura Obsługi Interesanta w no-
wym budynku.

Straż Miejska w Mosinie nie będzie miała przerw w funkcjono-
waniu. Przed wizytą prosimy o kontakt pod numerem dyżurnym: 
501 467 312.

Biuro Obsługi Interesanta do 17 września będzie funkcjonowało 
tylko w budynku przy pl. 20 Października 1, tel. 61 8 109 505 
lub 61 8 109 506, e-mail: boi@mosina.pl Od 20 września Biuro 
Obsługi Interesanta rozszerzy swoją działalność o budynek przy 
ul. Dworcowej 3 (I piętro), tel. 61 8 109 507. Dokumenty i pisma 
skierowane do Urzędu, czy Burmistrza będzie można złożyć w BOI 
w obu budynkach. 

- Do końca tego roku przeniesiony zostanie Referat Oświaty  
i Sportu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. O dokład-
nych terminach przeniesienia zostaniecie Państwo poinformowani  
w kolejnych numerach „Informatora Mosińskiego”. 

Funkcjonowanie Urzędu – rozlokowanie referatów i jednostek

Jakub Modrzyński, pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie, został 
zwycięzcą wojewódzkiego etapu tegorocznej edycji ogólnopolskiego kon-
kursu IDOL organizowanego przez Fundację Szansa Dla Niewidomych, 
w kategorii „Urząd otwarty dla niewidomych”.  31 sierpnia, w Centrum 
Kultury Zamek, podczas specjalnej konferencji odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom regionalnym.  

Fundacja Szansa dla Niewidomych co roku nagradza w ten sposób osoby 
i instytucje, które wspierają i dostosowują się do potrzeb osób niewido-
mych i słabowidzących. W tym roku tytuł IDOLA przyznawany jest 
w 5 kategoriach (Środowisko, Media, Urząd otwarty dla niewidomych, 
Edukacja, Instytucja/Placówka kultury/Firma). Konkurs podzielono na 
dwa etapy: wojewódzki i krajowy. I miejsce w kategorii „Urząd otwarty 
dla niewidomych”, zdobył Jakub Modrzyński, pracownik naszego ma-
gistratu. Zwycięzcami pozostałych zostali Piotr Żytnicki, Wyższa Szkoła 
Bankowa, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie oraz Agnieszka Sukiennik z Fundacji Aktywizacja.

Jakub Modrzyński w Urzędzie Miejskim w Mosinie pracuje w Referacie 
Promocji i Kultury, pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. dostęp-
ności. – Jako koordynator ds. dostępności, staram się, żeby instytucja, w 

której pracuję i z której na co dzień 
korzysta wielu mieszkańców naszej 
gminy stawała się coraz bardziej do-
stępna. Nie jest to zadanie łatwe, ale 
każda nawet najdrobniejsza bariera, 
którą udaje się zlikwidować w przestrzeni publicznej daje wielką satysfakcję 
i radość – wyjaśnia tegoroczny laureat etapu wojewódzkiego.

W konferencji wziął udział również Burmistrz Przemysław Mieloch, który 
przedstawił uczestnikom rolę samorządu we wsparciu osób niewidomych. 
W swoim wystąpieniu Przemysław Mieloch podkreślił, że bardzo ważnym 
elementem są fundusze, dzięki którym możliwe są zmiany. - Nie udźwi-
gniemy ciężaru zmian opierając się tylko na własnych budżetach, a przy 
umiejętnym gospodarowaniu środkami postęp ten będzie trwał dziesięciolecia. 
W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych projektów wspierających 
proces dostępności z zabezpieczeniem środków na granty i mam ogromną 
nadzieję, że będzie ich coraz więcej – podkreślił Burmistrz.

Panu Jakubowi, który w konkursie reprezentował nasz Urząd i naszą 
Gminę gorąco gratulujemy sukcesu!   Joanna Nowaczyk

Urząd otwarty dla niewidomych
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• Mosina / Krosno: Śremska, Jasna, Słoneczna, Sosnowa, Kwiatowa, Krosińska, Podgórna, Wrzosowa, Nadleśna, Krosińska - 16.09
• Mosina/ Krosno:  Czwartaków, Klonowa, Lema, Ptasia, Szpakowa, Wybickiego, Spokojna, Leśna od torów kolejowych do lasu - 17.09
• Górskiego, Jeziorna, Kuncewiczowej, Kusocińskiego, Komara, Konopnickiej, Krańcowa, Łasaka, Marusarza, Makuszyńskiego,  

  • Orzeszkowej, Ślusarskiego, Stamma, Szklarskiego, Zapolskiej, Niepodległości, Budzyńska, Pożegowska, Budzyń, Ciegielniana, Glinki - 20.09
• Brandysa, Centkiewicz A, Domagalika, Fiedlera, Fredry, Iłłakowiczówny, Jurgielewiczowej, Kownackiej, Krótka, Malinowskiego,  

  Powst. Wlkp., Skrzynecka, Spacerowa, Wagnera, Wiejska, Na wzgórzu - 21.09
• Strzelecka - 22.09
• Asnyka, Batorego, Cybisa, Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Głogowa, Grottgera, Jodłowa, Kobro, Kossaka,  Łokietka, 
Malczewskiego, Siemiradzkiego, Sobieskiego, Strzemińskiego, Stryjeńskiej, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Bukowa, Jarzynowa, 
Kalinowa, Krasickiego, Olchowa, Niemcewicza, Skryta, Strzałowa, Wierzbowa - 23.09
• Chrobrego,Jagielończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Mieszka I, Odnowiciela Śmiałego, Jagiełły - 24.09
• Cisowa, Ogrodowa, Jaworowa, Leszczyńska, Torowa, Harcerska, Mostowa, Akacjowa, Kasprowicza, Długa, Kasztanowa, Jesionowa, 
Dębowa, Grabowa - 27.09
• Farbiarska, Nowa, Dworcowa, Kolejowa, Wawrzyniaka, Rzeczna, Kanałowa, Łazienna, Gałczyńskiego, Leśmiana, Sowiniecka - 28.09
• Brzechwy, Boya-Żeleńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Marcinkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Porazińskiej, Staffa, Schulza,  

   Czarnieckiego, Dąbrowskiej, Demobowskiego, Śliwskowa, Tuwima, Topolowa, Żeromskiego - 29.09
• Agrestowa, Brzozowa, Jabłkowa, Łąkowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Wiśniowa, Śliwkowa, Brzoskwiniowa, 
Czereśniowa, Gruszkowa, Jagodowa, Kokosowa, Sowińskiego, Wiosny Ludów, Dembowskiego - 30.09
• Morelowa, Piaskowa, Targowa, Wiatrowa, Garbarska, Kościuszki, Kościelna, Krotowskiego, Niezłomnych, Pl. 20 Października, Tylna - 01.10
• Chodkiewicza, Kołłątaja, Mickiewicza, Poniatowskiego, Prusa, Reja, Kilińskiego, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, 
Spokojna, Szkolna, Wąska - 04.10
• Cedrowa, Chopina, Kopernika, Matejki, Mocka, Modrzewiowa, Moniuszki, Nowowiejskiego, Obsta, Paderewskiego, Różańskiego,    

  Studzienna, Wieniawskiego, Wodna, Jałowcowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Leśna, Osiedlowa, Świerkowa, Szosa Poznańska, Szyszkowa - 05.10
• Gajowa, Mokra, Nizinna, Platanowa, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Wysoka, Zieleniec - 06.10

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Rejon MIASTA Mosina
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• Daszewice: Poznańska, Piaskowa, Jesienna, Sosnowa, Jodłowa, Dolna, Nad Babinką, Wiosenna, Leśna - 7.10
• Daszewice: Cicha, Piotrowska, Zakątek, Szkolna, Żwirowa, Wodna, Górna, Polna, Szyszkowa, Wąwóz - 8.10
• Daszewice: Gajowa, Spokojna, Wierzbowa, Jesionowa, Przy Lesie, Lipowa, Rogalińska, Słoneczna, Pogodna, Radosna, Kasztanowa,  

  Jarzębinowa, Klonowa, Łąkowa - 8.10
• Czapury: Poznańska, Gromadzka, Leśna, Poziomkowa, Kręta, Jagodowa, Dolna, Spokojna, Poranek, Borówkowa, Malinowa, 

  Jeżynowa, Żurawinowa, Kokosowa, Polna - 11.10
• Czapury: Morelowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Wiśniowa, Truskawkowa, Jabłkowa, Agrestowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa,  

  Cytrynowa, Ananasowa, Pomarańczowa - 12.10
• Czapury: Porzeczkowa, Nad Potokiem, Młyńska, Szkolna, Kasztanowa, Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Bukowa, Leszczynowa,  

  Świerkowa, Wiewiórcza, Sowia, Kręta, Borowikowa, Kurkowa, Promowa, Brzozowa, Lipowa, Wiązowa, Grabowa, Widna - 13.10
• Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, Sasinowo - 14.10
• Wiórek: Bankowa, Działkowa, Makowa, Podleśna, Sosnowa, Wierzbowa - 14.10
• Wiórek: Łąkowa, Szkolna, Poznańska - 15.10
• Rogalin: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Prezydialna, Poznańska, Kosynierów, Nowa, Podleśna, Jodłowa, Jaśminowa, Klonowa, Leśna,   

  Spokojna, Szkolna, Wrzosowa, Arciszewskiego, Jesionowa, Kórnicka, Śremska, Mosińska, Osada - 18.10
• Rogalinek: Fiedlera, Malwowa, Sosnowa, Słoneczna, Mostowa, Poznańska, Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Kościelna, Lipowa, Wąska,  

  Świerkowa, Ogrodowa, Wodna, Północna, Brzozowa - 19.10
• Rogalinek: Kasztanowa, Kostrzewskiego, Parkowa, Piaskowa, Wierzbowa, Spokojna, Krótka, Podgórna, Polna, Powozowa,  

  Sikorskiego, Kręta, Wiosenna - 20.10
• Świątniki - 20.10
• Mieczewo - 21.10
• Radzewice: Piaskowa, Podleśna, Długa, Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Wodna,    
Zielona, Sportowa - 21.10
• Krosno: Polna, Boczna, Miodowa, os. Miodowe, os. Słoneczne, Krótka, os. Morena, Jesienna, Wiosenna, Tylna, Żwirowa, Piaskowa,   

  Olszynkowa, os. Olszynka, Kamienna, Tęczowa - 22.10
• Krosno: Przemysłowa, Zielona, Główna, Leśna od ul. Głównej do torów kolejowych, Żwirowa, Rzemieślnicza, Graniczna, Pogodna,    

  Turkusowa, Nektarowa - 25.10
• Krosinko: Czeremchowa, Lipowa, Ludwikowska, Ogrodowa, Różana, Stęszewska, Wodziczki, Zamoyskiego, Zielona, Magnoliowa,  

 • Ludwikowo - 25.10
• Krosinko:  Azaliowa, Borowikowa, Cicha, Górecka, Kociołek, Orzechowa, Parkowa, Skrzynka, Wiejska, Grzybowa, Kozakowa, Leśna, 
Malinowa, Nad Potokiem, Piaskowa, Warzywna, Wierzbowa, Wiosenna - 26.10
• Pecna: Dworcowa, Główna, Kozia, Makowa,  Brzozowa, Cicha, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Różana, Szkolna, Kwiatowa, Wierzbowa - 27.10
• Pecna: Ogrodowa, Piaskowa, Powst. Wlkp., Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Topolowa,Sielska, Zacisze, Bieczyńska, Dębowa, Krótka, 
Lipowa, Mosińska, Polna, Słoneczna, Wąska, Zielona, Jemiołowa, Konstantynowo - 28.10
• Nowinki: Dębowa, Powst. Wlkp.  - 02.11
• Nowinki: Zbożowa, Klonowa, Polna, Rolna - 03.11
• Dymaczewo Stare: Bajera, Czereśniowa, Leśna, Przy Parku, Szkolna, Łąkowa, Brzozowa, Dereniowa, Dębowa, Nad Stawem, 
Ognikowa, Podgórna, Sosnowa, Stokrotkowa, Wiosenna, Podgórna - 04.11
• Dymaczewo Nowe: Kasprowicza, Kocankowa, Pogodna, Rumiankowa, Skrzypowa, Wczasowa, Witosa, Wrotyczowa, Wspólna, 
Łódzka, Miętowa, Piołónowa, Pod Topolami, Prusak, Radosna, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Zacisze, Leśna - 05.11
• Borkowice: Lawendowa, Łubinowa, Chabrowa, Makowa, Mosińska, Słonecznikowa, Śródpolna, Bajkowa, Kaczeńcowa, Krańcowa, 
Wierzbowa, Borkowice, Odległa - 08.11
• Bolesławiec - 09.11
• Drużyna: Okrężna, Graniczna, Jaśminowa, Jesinowa, Jodłowa, Spokojna, Widokowa, Wspólna, Ogrodnicza - 10.11
• Drużyna: Choinkowa, Cicha, Krańcowa, Krótka, Piaskowa, Powst. Wlkp., Taborowa, Wierzbowa, Zacisze, Pod Lasem - 12.11
• Baranowo, Baranówko, Żabinko, Bogulin, Jeziory - 15.11
• Sowiniec, Sowinki - 15.11
• Krajkowo - 16.11

Informujemy, iż do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G istnieje 
możliwość przekazania styropianów będących pozostałościami 
po remoncie z nieruchomości zamieszkałych.

UWAGA: podczas oddawania odpadów w punkcie Selek-
tywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych należy okazać się 
dowodem wpłaty za gospodarowanie odpadami.

Punkt  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny 
jest:
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:00 - 19:00 
w soboty w godz. 9:00 - 17:00, 
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpady poremontowe - styropian
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Informujemy, że od 1 lipca br. każdy właściciel i zarządca budynku 
ma ustawowy obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację 
można złożyć metodą tradycyjną we właściwym urzędzie zgodnie 
z lokalizacją budynku, a także przez Internet.  

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to sys-
tem informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB 
ma wspierać działania w wymianie „kopciuchów”, a tym samym 
walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego. 
 
Czym jest deklaracja?

To rodzaj ankiety, w której podaje się: imię i nazwisko albo nazwę 
właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 
zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, infor-
macje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i 
wykorzystywanych w nich paliwach, numer telefonu właściciela 
lub zarządcy (opcjonalnie), adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?
• każdego właściciela lub zarządcę budynku, który posiada źródło 

ciepła lub spalania paliw.

Do kiedy składamy deklarację?
• dla nowopowstałych budynków – w terminie do 14 dni od dnia 

pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, 
• dla budynków, które już istnieją – w terminie do 12 miesięcy 

od uruchomienia bazy CEEB, tj. od 1 lipca br.

Jak możemy złożyć deklarację?
• w formie elektronicznej przez Internet na stronie zone.gunb.

gov.pl  (preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi 
proste i szybkie wypełnienie dokumentu).

• w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie 
wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mo-
sinie. Formularze można pobrać na stronie https://zone.gunb.gov.
pl/dokumenty-do-pobrania/, a także w Biurze Obsługi Interesanta 
mosińskiego urzędu.

Więcej szczegółów - na stronie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, gdzie znajduje się także instrukcja wypełniania 
deklaracji: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyj-
nosci-budynkow-faq 

W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji, informacje 
można uzyskać także w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, tel. 611018-245. 

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
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Mosina liderem w powiecie 
– „Czyste Powietrze”

Na stronie internetowej Polskiego Alarmu Smogowego ukazał 
się ranking dotyczący liczby składanych wniosków w ramach 
programu Czyste Powietrze w I kwartale 2021 r.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych 
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej danych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powie-
trze” złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych 
w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby 
wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy 
w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba 
wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków 
jednorodzinnych. Według tych danych, w powiecie poznańskim 
pod względem liczby złożonych wniosków  Gmina Mosina jest 
liderem – 30 wniosków. I chociaż liczymy na dużo więcej cieszy 
fakt, że mieszkańcy zaczęli aktywniej starać się o poprawę jakości 
powietrza, biorąc udział w procesie wymiany źródeł ciepła na 
ekologiczne. Pozostałe gminy powiatu poznańskiego w progra-
mie Czyste powietrze złożyły na następującą liczbę wniosków: 
Kleszczewo – 1; Suchy Las – 2; Stęszew, Murowana Goślina – 3; 
Tarnowo Podgórne – 5; Buk, Czerwonak, Komorniki – 6; Ko-
strzyn – 9; Dopiewo, Kórnik, Puszczykowo – 10; Pobiedziska, 
Rokietnica – 14; Swarzędz – 16;  Luboń – 17.  Przypominamy, 
że od 3 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Mosinie rozpoczął 
działalność gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu 
„CZYSTE POWIETRZE”. Jest to punkt bezpłatnej pomocy w 
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację domu, czynny od wtorku do piątku 
w godz. 16.00 – 19.00, a także w soboty w godz. 10.00 – 13.00.

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie 
domu!  Program „Czyste powietrze” kierowany jest do właścicieli 
i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomo-
dernizację domu – do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofi-
nansowania i do 37 tys. zł w poziomie podwyższonym. Szczegóły 
na stronie: czystepowietrze.gov.pl 

Przyroda w kadrze
Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu na realizację projektu „Organizacja konkursów i imprezy 
plenerowej upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla 
dzieci i młodzieży, poprzez realizację cyklu filmowego „Mosina NATU-
RAlnie piękne miejsce”. W ramach naboru złożone zostały 183 wnioski. 
W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania w formie 
dotacji zakwalifikowało się 52 wnioski, a w formie pożyczki – 5 wniosków.

Cykl filmowy „Mosina NATURAlnie piękne miejsce” realizuje Referat 
Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Mosinie. To jeden z pomysłów, 
na rozwinięcie prowadzonej od 2020 r. kampanii „Żyj Zdrowo” i jeden 
z jej elementów. Kampania z kolei, dotyczy działań prozdrowotnych  
i proekologicznych, a jej adresatami są przede wszystkim nasi mieszkańcy. 

Przypomnijmy, że w ramach kampanii „Żyj zdrowo” prowadzona 
jest między innymi promocja retencjonowania wody (akcja „H2O – 
złap to”), popularyzacja wśród mieszkańców sadzenia drzew(„Posadź 
swoje drzewo” - akcja z Nadleśnictwem Babki, świerki dla mieszkańców 
podczas „Eko pikniku”), działania edukacyjne z zakresu zakładania łąk 
kwietnych z akcjami rozdawania nasion. Kontynuowana jest także akcja 
„Mosina bez SMOGU”. Teraz, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, 

powstanie cykl filmowy „Mosina NATURAlnie piękne miejsce”. 
Premiera pierwszych dwóch odcinków na kanale you tube, zreali-

zowanych z jednym z partnerów – Wielkopolskim Parkiem Narodo-
wym – już się odbyła. Pierwszy odcinek, w którym dr Rafał Kurczewski  
z WPN opowiada o budkach lęgowych, w przeciągu dwóch miesięcy 
uzyskał ponad tysiąc odsłon,  był także wyświetlany na szkolnych lekcjach  
i stanowi materiał do ich opracowania. Dużym powodzeniem cieszył 
się także drugi odcinek filmu, którego skrzydlatymi bohaterami są gęsi. 
Emisjom filmu towarzyszyły konkursy dla mieszkańców. 

W ramach uzyskanego dofinansowania, planujemy nakręcić  
i opublikować kolejne odcinki tego przyrodniczego cyklu filmo-
wego, będą także kolejne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 
Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę internetową mosina.pl 
oraz profil na fb Gmina Mosina. Zapraszamy do oglądania i do 
udziału w konkursach!    Referat Promocji i Kultury
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PRZEDOGRÓDKI
Wychodząc naprzeciw inicjatywom oddolnym, także zgodnie z 

własnym przekonaniem, samorząd Gminy Mosina chce poprawić 
estetykę naszego krajobrazu. Przystąpiliśmy już do opracowa-
nia uchwały krajobrazowej wprowadzającej zasady sytuowania 
obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń. Jednak zanim 
uchwała krajobrazowa powstanie i zacznie obowiązywać jako 
prawo miejscowe, już teraz możemy podejmować wspólne dzia-
łania dla poprawy estetyki naszego otoczenia. Przykładem takich 
działań są tzw. przedogródki, czyli teren między jezdnią bądź 
chodnikiem, a nieruchomością prywatną. 

Bardzo cieszy fakt, że z poczucia dbałości o najbliższe otoczenie i 
potrzebę podniesienia jego estetyki, wielu mieszkańców dokonuje 
takich nasadzeń tworząc przedogródki. To bardzo cenna inicja-
tywa, która istotnie wpływa na poprawę naszego krajobrazu. Nie 
zawsze jednak, mimo jak najlepszych intencji, takie nasadzenia 
wykonywane są w sposób właściwy – w zgodzie z przepisami, w 
sposób estetyczny, czy bezpieczny. 

Zdarzają się lokalizacje, w których posadzone rośliny ograniczają 
widoczność i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa drogowego, 
szczególnie w pobliżu skrzyżowań, przejść dla pieszych, zjazdów. 
W wielu lokalizacjach mieszkańcy, chcąc upiększyć teren przed 
swoimi posesjami, czy dodatkowo oddzielić ogród, zagospodarowali 
teren między ulicą a domem sadząc drzewa, krzewy lub umiesz-
czając ozdobne kamienie. Posadzone małe drzewa czy krzewy, 
po latach stają się okazałymi egzemplarzami i często powodują 
ograniczenie widoczności, stwarzając w ten sposób zagrożenie 
zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. Z kolei kamienie 
ozdobne lub inne, mało widoczne elementy, mogą spowodować 
np. uszkodzenie pojazdu poprzez najechanie na nieoczekiwaną 

przeszkodę. W przypadku ewentualnej szkody z takiego tytułu, 
odpowiedzialność ponosi zarządca drogi. Jeśli jednak zostanie 
wskazana osoba, która spowodowała zagrożenie (np. właściciel 
posesji, który umieścił daną przeszkodę w pasie drogowym) ciężar 
odpowiedzialności może spaść właśnie na niego.

Z takich właśnie względów, w trosce o zakładanie przedogród-
ków w sposób bezpieczny dla nas wszystkich, także i estetycz-
ny, służący poprawie naszego krajobrazu, Gmina Mosina, jako 
zarządca terenów między nieruchomościami a ulicą, określiła 
zasady udzielenia zgody na wykonywanie nasadzeń prywatnych 
na gruncie gminnym w tzw. przedogródkach.

By uzyskać zgodę Gminy na bezpłatne korzystanie z gruntu 
gminnego poprzez dokonanie własnych, prywatnych nasadzeń 
na terenie między jezdnią bądź chodnikiem, a nieruchomością 
prywatną, należy złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Mo-
sinie. Formularze dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta.
Złożenie takiego wniosku będzie jednocześnie zobowiązaniem 
wnioskującego do korzystania z gruntu gminnego na określonych 
przez Gminę warunkach. 

Zachęcamy Państwa do zakładania przedogródków, do wzboga-
cania naszego najbliższego otoczenia. Chcemy jednak, by związane 
z tym nasadzenia, nie kolidowały z drogowym bezpieczeństwem.  

Ze swojej strony deklarujemy współpracę z każdym mieszkań-
cem, właścicielem nieruchomości, który taką chęć zgłosi składając 
stosowny wniosek. 

Pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa – Michał Dudziak, udzieli Państwu wszelkich informacji 
merytorycznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 
– założeniem przedogródka: tel. 611018-246, e-mail: michal.du-
dziak@mosina.pl 

Mieszkańcy pytają - koszenie
Wielu mieszkańców zgłasza do Urzędu Miejskiego fakt zarośniętych, 

niewykoszonych poboczy dróg i terenów zielonych w mieście, wyrażając 
swoje słuszne częściowo  niezadowolenie z takiego stanu. 

W tej sprawie chcielibyśmy wyjaśnić, że rzeczywiście w roku bieżącym 
koszenie miejsc zielonych rozpoczęło się niestety z dużym opóźnieniem. 
Spowodowały je przedłużające się negocjacje ze świadczącym tę usługę 
Zakładem Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mosinie dotyczące cennika 
usług. Konieczność negocjacji cenowych z ZUK-iem, była z kolei konse-
kwencją niewystarczających środków w budżecie Gminy przeznaczonych 
na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Ostatecznie, porozumienie w 
sprawie usuwania, pielęgnacji drzew i krzewów oraz koszenia, grabienia 
liści na terenie gminy Mosina w 2021 r. między Gminą Mosina a Zakła-
dem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie zostało zawarte w dniu 
4.08.2021 r. Dopiero po podpisaniu porozumienia możliwe było zlecenie 
usługi koszenia.  Do tego momentu Gmina zlecała jedynie koszenie trój-
kątów widoczności, z uwagi na konieczność zapewnienia powszechnego 
bezpieczeństwa. 

W sprawie koszenia trawy warto przy okazji zwrócić uwagę, że obecnie 
w polskich miastach zmienia się podejście w tym zakresie. Ogranicza się 
zarówno częstotliwość, jak i zakres koszonych obszarów. Jak dowodzą 
specjaliści w dziedzinie ekologii, niska zieleń – trawniki i łąki – mają 
właściwości antysmogowe. Pochłaniają część zanieczyszczeń, takich 
jak pyły zawieszone czy tlenek azotu, a nisko skoszona trawa takie wła-
ściwości traci. Ponadto szybciej wysycha i odsłania glebę, co naraża ją 
na wyjałowienie i wysychanie. Ograniczenie częstotliwości i zakresu 
koszenia miejskich trawników i skwerów, to przeciwdziałanie procesowi 
pustynnienia. Minimalizacja częstotliwości koszenia poprawia retencję, 

zwiększa bioróżnorodność, poprzez tworzenie w wysokich trawach nowych 
siedlisk roślin i zwierząt oraz korytarzy ekologicznych. Wraz z bioróżno-
rodnością, pojawiają się też dzikie gatunki kwiatów, bardzo atrakcyjne 
dla owadów zapylających. Dlatego lepiej, żeby w pewnych miejscach tzw. 
zieleń niska pozostała możliwie niekoszona, nawet jeśli niekoniecznie 
odpowiada to zmysłowi estetycznemu części mieszkańców. Nie zmienia 
to faktu, że są bezsprzecznie miejsca, które wymagają koszenia ze wzglę-
dów już nie estetyki a bezpieczeństwa. – W sytuacji opóźnionego w tym 
roku koszenia takich właśnie miejsc przez Gminę, zdarzyły się przypadki, 
gdzie mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce usuwając zarośnięte pobocza 
we własnym zakresie – mówi Burmistrz Przemysław Mieloch. – To godna 
pochwały, szlachetna inicjatywa, za którą bardzo dziękujemy! Nie zwalnia 
ona oczywiście absolutnie z ciążącego na nas obowiązku pielęgnacji zieleni 
na terenach gminnych. Dołożymy wszelkich starań, by w przyszłym roku 
takie, jak tegoroczne opóźnienie w koszeniu, nie powtórzyło się.  

Mieszkańcy zgłaszają także uwagi co do zarośniętego Kanału Mosińskie-
go. W tej sprawie wyjaśniamy, że utrzymanie Kanału Mosińskiego nie jest 
zadaniem własnym Gminy i leży w gestii Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. W związku z tym, aby móc  zrealizować prace  
związane z wykaszaniem roślin  z brzegów śródlądowych Kanału, Gmina 
musiała najpierw zawrzeć z PGW Wody Polskie stosowne porozumienie. 
Porozumienie takie zawarte zostało w dniu 25 sierpnia br. Wskazany 
ustawą czasokres na prowadzenie prac związanych z wykaszaniem ro-
ślin z brzegów śródlądowych wód powierzchniowych to czas od dnia 
15 sierpnia do końca lutego.  Poza ustawowym terminem, prace takie 
wymagają zgody na odstępstwo od zakazów Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.      JN
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Sprawozdanie z działalności Rady  
Miejskiej czerwiec-sierpień 2021 r.

W okresie od czerwca do końca sierpnia 
Rada Miejska w Mosinie obradowała na 4 
sesjach i 12 posiedzeniach komisji. Radni 
skierowali do Burmistrza 30 interpelacji  
i zapytań.
Burmistrz bez wotum zaufania 
i absolutorium

28 czerwca 2021 r miała miejsce najważ-
niejsza sesja w roku, czyli sesja absolutoryjna.  
W czasie takiej sesji podejmowane są dwie 
ważne uchwały: o udzieleniu wotum za-
ufania i o udzieleniu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok poprzedni. Aby 
te uchwały zostały podjęte potrzebna jest 
bezwzględna większość ustawowego składu 
rady, czyli 11 głosów. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mie-
loch poprosił o przedstawienie Raportu o sta-
nie gminy za rok 2020 prezydenta Ryszarda 
Grobelnego przedstawiciela firmy Curulis, 
która raport opracowała. W tym roku nie 
zgłosił się żaden z mieszkańców do udzia-
łu w debacie zgodnie z wymogami ustawy  
o samorządzie gminnym, tj. przedkładając 
podpisy 50 mieszkańców. W debacie zabrało 
głos 11 radnych. Ich wypowiedzi trwały 2  
i pół godziny. Do krytyki ze strony radnych 
burmistrz odnosił się ponad godzinę. Za 
udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 
tylko czterech radnych: Ryszard Rybicki, 
Czesław Tomczak, Waldemar Waligórski  
i Waldemar Wiązek. Przeciw udzieleniu wo-
tum zaufania głosowało 13 radnych Ewelina 
Dudek, Elżbieta Jarecka, Małgorzata Kaptur, 
Łukasz Kasprowicz, Michał Kleiber, Roman 
Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Jan Marci-
niak, Dominik Michalak, Adam Monikowski, 
Maciej Patela, Andrzej Raźny i Jolanta Szym-
czak. Zbigniew Grygier i Wiesława Mania 
wstrzymali się od głosu.

Rada Miejska w Mosinie nie udzieliła już 
drugi rok z rzędu wotum zaufania burmi-
strzowi. Ustawa o samorządzie gminnym 
w takim wypadku daje radzie możliwość 
podjęcia uchwały o referendum w sprawie 
odwołania włodarza. Aby do tego nie dopu-
ścić 20 sierpnia 2021 r Przemysław Mieloch 
zaskarżył obie uchwały w sprawie nieudzie-
lenia mu wotum zaufania  (tę z 20.08.2020 r. 
i tę z 28 czerwca 2021 r.) do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego.  Burmistrz domaga 
się stwierdzenia nieważności uchwał m.in.  
z powodu braku uzasadnienia oraz ograni-
czenia mu czasu wypowiedzi przez Przewod-
niczącą Rady (w 2020 r. burmistrz odnosił 
się do zarzutów ze strony radnych 45 minut, 
w tym roku godzinę i 6 minut).

Również drugi rok z rzędu Burmistrz Prze-

mysław Mieloch nie otrzymał absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina. 
Sześcioro radnych zagłosowało za udziele-
niem, dwoje radnych było przeciw, a jede-
naścioro radnych się wstrzymało. 
Wyrok WSA w sprawie radnych

Rada Miejska w Mosinie 25 lutego 2021 
r. podjęła uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Waldemara Wiązka i rad-
nego Waldemara Waligórskiego z powodu 
naruszenia przez nich zakazu łączenia man-
datu radnego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego Gminy Mosina. Ww. radni wnieśli 
skargi na podjęte przez Radę uchwały do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 15 
lipca 2021 r. WSA wydał wyrok w sprawie 
Waldemara Waligórskiego, a 22 lipca 2021 
r. w sprawie Waldemara Wiązka. Skargi oby-
dwóch radnych zostały przez Sąd oddalone  
w całości. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego nie jest prawomocny. Radnym 
przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyj-
nej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Tam zapadnie ostateczna decyzja.
Wezwanie Wojewody do wygaszenia 
mandatów radnych

3 listopada 2020 r. Rada nie podjęła uchwa-
ły o wygaśnięciu mandatu radnym Arkadiu-
szowi Cebulskiemu i Czesławowi Tomczakowi 
z tytułu prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia gminy, cze-
go zakazuje art. 24 f ustawy o samorządzie 
gminnym.  Radni nie byli zgodni w ocenie 
sytuacji. Głosów przeciwnych było o 1 więcej 
niż tych za podjęciem uchwał. Sprawa trafiła 
do Wojewody, który 27 sierpnia 2021 r. (po 9 
miesiącach) wezwał Radę Miejska do podjęcia 
uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów 
ww. radnych. Rada Miejska ma na to 30 dni. 
Zawiadomienie do Prokuratury

W czasie sesji w dniu 12 sierpnia 2021 r. 
Andrzej Raźny, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej przedstawił Radzie Miejskiej 
wyniki nadzwyczajnej kontroli dotyczącej 
realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu 
w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz planowanej 
inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Sosnowej w Pecnej.  Inwestycja ta nie 
dotyczyła części zabudowanej ulicy Sosno-
wej, lecz drogi gminnej przebiegającej przez 
teren leśny. Jej celem nie było zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców tejże ulicy, lecz dopro-
wadzenie mediów do 11 prywatnych działek 
o powierzchni ok. 6 ha. będących własnością 
żony radnego Waldemara Wiązka. 

W tej sprawie zainteresowany radny zło-
żył wniosek 12.10.2016 r. Burmistrz Jerzy 
Ryś wprowadził to zadanie niezwłocznie 
do budżetu na rok 2017. Radni nie wiedząc  
o tym, że inwestycja będzie służyła prywat-

nym interesom radnego, uchwalili budżet z 
tym zadaniem. Jak wynika z wniosku zło-
żonego w 2016 r. do Aquanetu wodociąg 
i kanalizacja miała mieć długość 240 m. 
Wniosek taki sprzeczny był z obowiązują-
cymi kierunkami rozwoju gminy określo-
nymi w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
albowiem obszar inwestycji stanowi w stu-
dium obszar leśny, na którym nie mogą być 
zrealizowane żadne inwestycje biznesowe 
i nie ma pewności, czy kiedykolwiek będą 
mogły być zrealizowane.

W 2018 r. burmistrz uznał tę inwestycję za 
priorytetową, co odsunęło w czasie wyko-
nanie innych inwestycji w obszarze wodo-
ciągowo – kanalizacyjnym na terenie gminy 
(np. sieci wodociągowej w Borkowicach). Aby 
przekonać Aquanet do szybszej realizacji in-
westycji w piśmie z 19.02.2020 r.  podano 
niezgodne z prawdą informacje. Mimo że 
Rada Miejska w Mosinie nie podejmowała 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ww. obszaru, podano informację, że 
taki plan jest procedowany. Burmistrz nie 
przedłożył Komisji Rewizyjnej żadnych do-
kumentów, koncepcji dostarczonych przez 
właściciela nieruchomości, ale we wniosku 
podał szczegółowe informacje odnośnie inwe-
stycji, która miałaby tam powstać: Na 2022 
r. planowana jest przez podmiot prywatny 
budowa Placówki Opieki Społecznej - etap 
I - Dom Starców - 2 budynki po ok. 125 
osób każdy, docelowo 6 budynków, zabudowa 
jednorodzinna 11/40. Informacje te mogły 
mieć wpływ na wcześniejszy termin realiza-
cji inwestycji. Burmistrz nie tylko zabiegał, 
żeby do działek żony radnego doprowadzono 
jak najszybciej potrzebne media, ale także 
bez wiedzy radnych 20.07.2020 r. w piśmie 
skierowanym do AQUANET S.A.  zwiększył 
zakres planowanej kanalizacji z 240 m do 
1 145 m. Planowane nakłady w wysokości 
1 990 000,00 zł miałyby wpływ na wzrost 
kosztów ścieków dla wszystkich mieszkańców 
gminy korzystających z usług Aquanet S.A. 

W świetle zebranych materiałów Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie uznała, 
że przedmiotowe inwestycje nie powinny być 
zrealizowane, a ich procedowanie nastąpiło  
z naruszeniem prawa. Celem inwestycji było 
jedynie wsparcie działań biznesowych rodzi-
ny radnego Waldemara Wiązka, posiadające-
go interes prawny w realizacji tej inwestycji 
poprzez zwiększenie wartości nieruchomości 
leśnych (potwierdzają to prowadzone działa-
nia podziałów działek). Komisja Rewizyjna 
uznała, że przy procedowaniu tej inwestycji 
zostały naruszone fundamentalne zasady, 
jakimi powinni się kierować burmistrzowie, 
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jako funkcjonariusze publiczni, którzy ewidentnie przedłożyli in-
teres jednostkowy radnego nad interes publiczny. Mieszkańcy wie-
lu obszarów gminy nie mają dostępu do wodociągu i kanalizacji.  
W tych warunkach tak duża determinacja, dotycząca prywatnych 
interesów jednego z radnych wymaga zdaniem Komisji dokładnego 
zbadania tej sprawy przez Prokuraturę.  Komisja Rewizyjna uznała, 
że Rada powinna podjąć uchwałę w tej sprawie. 

12 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Mosinie 16 głosami za przy 
jednym głosie wstrzymującym się (Ryszard Rybicki) podjęła uchwa-
łę w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez poprzedniego i aktualnie urzędującego Burmi-
strza Gminy Mosina. Rada Miejska w Mosinie podjęła jednogłośnie 
uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara 
Wiązka.

Rada zobowiązała Przewodnicząca Rady do 
przygotowania i przesłania zawiadomienia  
o możliwości popełnienia przestępstwa.

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Spotkanie robocze w sprawie przejścia podziemnego 
w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie

2 sierpnia z inicjatywy klubu radnych „OdNowa” zostało zorga-
nizowane spotkanie w sprawie aktualnej sytuacji prawno-organi-
zacyjnej przejścia dla pieszych tunelem pod torami w ciągu ulicy 
Sowinieckiej. Od blisko 4 lat tunel jest zamknięty i mieszkańcy nie 
mogą z niego korzystać. Wielokrotnie w rozmowach mieszkańcy 
prosili o wyjaśnienia tej sytuacji. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: 
radni Rady Powiatu Poznańskiego - p. Marzena Fiedler, p. Jacek 
Szeszuła, p. Seweryn Waligóra oraz p. Andrzej Strażyński - zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz radni Rady Miejskiej 
- Małgorzata Kaptur, Arkadiusz Cebulski, Andrzej Raźny, Jolanta 
Szymczak i Dominik Michalak.

W trakcie spotkania zapoznaliśmy się z decyzjami oraz wyroka-
mi wydanymi w postępowaniu dotyczącym wskazania podmiotu, 
który jest odpowiedzialny za utrzymanie przejścia. Niestety trwa 
w tej sprawie ping-pong decyzyjny. Organ nadzoru budowlanego 
wskazywał Gminę jako podmiot zarządzający, a po odwołaniu się 
od tej decyzji przez Burmistrza Gminy Mosina - Wojewódzki In-
spektorat Budowlany oraz Główny Inspektorat Budowlany wska-
zywał na Zarząd Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych 
nie poczuwał się do bycia odpowiedzialnym za przejście, dlatego 
odwołał się od tej decyzji i wygrał w tej sprawie w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym oraz Naczelnym Sadzie Administracyj-
nym. Obecnie ostatni wyrok NSA nakazuje ponowne rozpoznanie 
problemu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Ten organ w najbliższym czasie ma przekazać kolejną decyzję. 
Mam nadzieję, że po jej uzyskaniu wskazany podmiot (Gmina 

lub Starostwo) nie będzie odwoływał się i przystąpi do pracy nad 
modernizacją przejścia, które powinno służyć mieszkańcom dla ich 
bezpieczeństwa. Wszyscy obecni na spotkaniu radni zadeklarowali 
gotowość wspierania dialogu pomiędzy Burmistrzem Gminy Mosina 
a Starostą Poznańskim w dalszych etapach sprawy.

      
Integracja dowozów szkolnych z liniami komunikacji 
publicznej

6 sierpnia radni dyskutowali na temat zaprezentowanej przez Bur-
mistrza koncepcji połączenia linii komunikacji publicznej z liniami 
szkolnymi. Zastępca Burmistrza Adam Ejchorst wraz z przedsta-
wicielami spółki ZUK Mosina przedstawili zarys koncepcji oraz 
niezbędne działania w zakresie poprawy infrastruktury. Według 
projektu w pierwszej fazie zintegrowane zostaną przewozy w kie-
runku Dymaczewa Nowego oraz Krosna i Borkowic.

Niestety w tej chwili spółka komunalna nie dysponuje odpowied-
nim sprzętem do realizacji tego zadania, nie ma też odpowiedniej 
infrastruktury przystankowej oraz pętli autobusowych. Zakład Usług 
Komunalnych ogłosił przetarg na leasing dwóch 10 metrowych 70 
osobowych autobusów hybrydowych, których koszt szacuje się na 
około 2,5 do 3 milionów złotych. Żeby zrealizować koncepcję w 
całości spółka musi posiadać około 5 autobusów, co łącznie będzie 
kosztować od 8 mln zł do 10 mln zł. Urząd Miejski w Mosinie 
przygotowuje również koncepcję modernizacji przystanków i pętli 
autobusowych, co pochłonie kolejne kilka milionów złotych.

Czy zaprezentowana koncepcja Burmistrza to dobry 
pomysł?

Biorąc pod uwagę obecne i przyszłe możliwości organizacyjne naszej 
Gminy oceniam ten projekt negatywnie. Transport dzieci do szkół 
powinien obywać się osobno z uwzględnieniem modernizacji taboru, 
który spółka komunalna będzie mogła wykorzystywać w wolnych 
dniach komercyjnie. Komunikacja autobusowa – wewnątrzgminna 
powinna być oparta na sieci busów kilkunastoosobowych z większą 
częstotliwością kursowania (uwzględniając potrzeby mieszkańców 
poszczególnych obszarów). Takie rozwiązanie systemu przewozów ko-
munikacji wewnątrzgminnej jest bardziej uzasadnione ekonomicznie. 
Nie bez znaczenia jest tu również wątek związany z bezpieczeństwem 
dzieci podczas dowozów do szkół – na obecnym etapie projekt nie był 
konsultowany ani z dyrektorami poszczególnych 
placówek oświatowych ani z rodzicami.

Zapraszam mieszkańców do dyskusji na ten temat 
na moim profilu www.facebook.com/radny.mosina
Dominik Michalak – wiceprzewodniczący Klubu 
Radnych „OdNowa” Gminy Mosina   

Krótko o wyborach
Na terenie gminy Mosina ustanowionych zostało 28 jednostek 

pomocniczych: 7 osiedli w mieście i 21 sołectw na wsiach. Jednost-
ki pomocnicze dają możliwość aktywnego udziału mieszkańców 
w życiu publicznym, wspierając działania władz Gminy na rzecz 
lokalnej społeczności. Te zadania w imieniu osiedli i sołectw reali-
zują zarządy osiedli, sołtysi i rady sołeckie wybierane przez miesz-
kańców. Obecnie na terenie naszej gminy odbywają się wybory do 
tych ważnych organów samorządowych na kadencję 2021 – 2026. 
Dotychczasowe wyniki wyborów: 
Sołectwo Wiórek - 25 czerwca
Sołtys: Piotr Nowaczyk. Rada Sołecka: Ireneusz Kokociński, Justyna 
Malińska, Lucyna Muzalewska, Dariusz Nyćkowiak, Włodzimierz 
Potocki, Romuald Przybylski, Jacek Szajbe.

Osiedle nr 4 „Za Barwą” - 24 sierpnia
Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marcin Zawartowski
Członkowie Zarządu: Karolina Barańska, Agnieszka Chrzanow-

ska, Kacper Chrzanowski, Anna Kantorska, Paulina Stróżyńska, 
Agnieszka Sudoł.
Osiedle nr 6 „Za Moreną” - 5 września

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Irena Rybarczyk
Członkowie Zarządu: Bartosz Baraniak, Małgorzata Białas, Iza-

bela Czaja-Antoszek, Małgorzata Michalak, Anna Tomaszewska  
i Bartłomiej Żak. 

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz lokalnej 
społeczności!       JN
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Uroczystości w Sowinkach
W sobotę 21 sierpnia 2021 r. na bezimiennych grobach w Sowinkach, 

odbyła się uroczysta, tradycyjna msza święta w intencji spoczywających 
tutaj ofiar terroru hitlerowskiego. Mszę św. odprawił ks. Adam Prozo-
rowski – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie. Pod obeliskiem 
upamiętniającym pomordowanych, władze samorządowe Gminy Mo-
sina, goście oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości, oddali im hołd  
i złożyli wiązanki kwiatów. Po polowej mszy św., nastąpiło otwarcie oraz 
poświęcenie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Sowinkach. Inwesty-
cja obejmowała rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, 
budowę parkingu, placu zabaw, dojść, dojazdów, boiska sportowego oraz 
infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu. 

W czasie uroczystego otwarcia świetlicy, Sołtys Sołectwa Sowinki, So-
winiec Klara Kurowska przyjęła z tej okazji gratulacje oraz symboliczne 
upominki. Na zakończenie goście oraz mieszkańcy zostali zaproszeni na 
poczęstunek zorganizowany na terenie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.

Uroczystości zorganizowane zostały przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołec-
twa Sowinki, Sowiniec. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim ich uczestnikom.    P. Ludwiczak

NGO-sy z dofinansowaniem 
Mosińskie NGO-sy otrzymały dofinansowanie w ramach Programu 

w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych - edycja 2021.
Dwie organizacje z Gminy Mosina otrzymały dofinansowanie  

w ramach rządowego Programu w obszarze wsparcia osób niepełno-
sprawnych, na realizację zgłoszonych do konkursu zadań: 

„PRZYJACIELE DAJĄ MOC” – terapia i rekreacja z udziałem zwie-
rząt. Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, kwota 
26 700,00 zł.

„ZNAJOMI KŁAPOUSZKA I SPÓŁKI” - Grupa Inicjatywna Bara-
nówko, kwota 26 900,00 zł. 

Gratulujemy!

KGW wyróżnione!
Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki-Dru-

żyna Babeczki & Ciacha z naszej Gminy, 
znalazło się wśród laureatów konkursu na  
„Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 
2021 – Smak Chleba”. Tytuł najlepszego 
smaku, gospodynie z tego koła otrzymały 
za Sznekę z glancem!            

Konkurs „Najlepszy Smak Powiatu Po-
znańskiego” tradycyjnie odbywa się pod 
patronatem starosty poznańskiego Jana 
Grabkowskiego i jest organizowany przez 
Instytut Skrzynki. Wydarzenie ma charakter 
cykliczny i odbywa się podczas tematycznych 
imprez związanych z produkcją rolno-spo-
żywczą na terenie powiatu poznańskiego. Jego głównym celem jest 
promocja najlepszych lokalnych produktów i producentów regionu.
Szczególnie gratulujemy naszym laureatom! 

Oprac. JN
Źródło: smakipowiatupoznanskiego.pl

BEZPŁATNE PORADY
Gminne Centrum Informacji we współpracy z Fundacją Wsparcia 

Młodych i Starszych Pokoleń serdecznie zapraszają do udziału 
w spotkaniu edukacyjnym pn. „ Mam prawo do dziedziczenia”, 
które odbędzie się11 października br. o godz. 17.00 w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, ul Dworcowa 4.

 Program spotkania: Co to jest spadek i jak się go nabywa? 
Kto jest uprawniony do spadku? Wszystko o testamentach. Jak 
przeprowadzić postępowanie spadkowe? Co to jest zachowek? 
Kiedy jest się niegodnym dziedziczenia? Co to jest darowizna  
i jak ją zrobić? Spotkanie poprowadzi mec. Dariusz Laszczyk 
Prezes fundacji Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń. Zapisy 
w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie,  tel.: 510 197 558, 
gci@mosina.pl. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy do udziału.

Zielony przylądek
Na piętrze Urzędu Miejskiego w Mosinie można zapoznać się z koncepcją 

rozwoju terenu zlokalizowanego na Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy” – „Zie-
lony Przylądek”. 

Co to takiego „Zielony Przylądek”?
To owoc oddolnej inicjatywy – teren zieleni zlokalizowany u zbiegu ulic 

Malczewskiego i Chełmońskiego, który mieszkańcy Osiedla „Przy Strzelnicy” 
sami uporządkowali i zagospodarowali, nadając mu taką właśnie nazwę.  
A potem, w sierpniową sobotę, zaprosili społeczność lokalną na inaugurację 
stworzonego pracą własnych rąk – społeczną pracą, nowego miejsca rekreacji 
w Mosinie i aktywizacji mieszkańców. Udana impreza z wieloma atrakcjami 
na otwarcie „Zielonego Przylądka”, to nie koniec planów inicjatorów przed-
sięwzięcia – Zarządu Osiedla nr 3 - co do tego terenu. Stworzyli koncepcję 
dalszego jego rozwoju i wykorzystania na potrzeby społeczności osiedla  
i nie tylko. Wizualizacją tej koncepcji jest właśnie makieta, prezentowana 
już w kilku miejscach, obecnie wystawiona na piętrze Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, na pl. 20 Października.  

Osiedlu „Przy Strzelnicy” w Mosinie gratulujemy godnej pochwały, spo-
łecznej inicjatywy. A mieszkańców odwiedzających mosiński magistrat, 
zachęcamy do zapoznania się z 
koncepcją. Inicjatorzy i organi-
zatorzy „Zielonego Przylądka” 
czekają na uwagi i propozy-
cje w sprawie przedstawionej 
przez nich koncepcji: tel. 791 
404 038, e-mail: przystrzelni-
cy@gmail.com         JN       

współpraca nie rywalizacja!
Gmina Mosina powiększyła się o kolejną organizację pozarządową. 

Tym razem zarejestrowany został Związek Stowarzyszeń o nazwie Fe-
deracja Organizacji Lokalnych ( FOLA). Organizacje założycielskie to 
Grupa Inicjatywna Baranówko, Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne 
WIESTIN, Stowarzyszenie AMBITIO i Invictus BJJ POLSKA. Zamiarem  
Federacji jest szeroko pojęta współpraca i otwartość na działające już 
podmioty oraz wsparcie małych i rozwijających się organizacji, które  
„raczkują” na naszym rynku lokalnym. Ideą FOLA jest jednoczenie się 
wobec wspólnych potrzeb, wymiana doświadczeń i stworzenie silnego 
głosu w istotnych dla NGO sprawach, działania społeczne, rzecznicze  
i  kontrolne. Świeżo zarejestrowana organizacja oczekuje na logo i do-
pełnia ostatecznych formalności, aby móc w pełni wesprzeć powstające 
Gminne Centrum Wolontariatu. Pomysł na Federację to konsekwencja 
projektu  MOSTY i programu Lokalne Partnerstwa PAFW, który  jest  
finansowany ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zapraszamy wszystkie chętne o organizacje, które chcą włączyć się 
w struktury Federacji i działać dla dobra wspólnego. Kontakt mailowy 
federacja.fola@gmail.com  	           Dorota 
Lisiak
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28 czerwca w Rogalinie, odbyło się spotkanie szefów 
dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier, a także ministrów z Bałkanów Zachod-
nich. Grupie Wyszehradzkiej przewodniczy obecnie Polska, 
a gospodarzem spotkania, na którym rozmawiano przede 
wszystkim o integracji europejskiej regionu, był Minister 
Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau. Uczestnicy spotkania 
wzięli także udział w obchodach 65. rocznicy Poznańskiego 
Czerwca’56. A w godzinach popołudniowych, w Pałacu 
w Rogalinie – dawnej, rodowej siedzibie Raczyńskich, w 
której mieści się dziś oddział Muzeum Narodowego w 
Poznaniu, miała miejsce uroczystość wręczenia Krzyża 
Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę Wirydiannie Raczyńskiej
-Rey za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania 
i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wirydianna Raczyńska-Rey jest córką Edwarda Bernarda 
Raczyńskiego, Prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1979 – 1986. W roku 
1990, przed swoją śmiercią, za aprobatą córek Prezydent Raczyński przeka-
zał swój majątek w Rogalinie państwu polskiemu, powołując Fundację im. 
Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jako ostatni męski 
potomek rogalińskiej linii rodu przekazał fundacji wszelkie prawa do swojej 
rodowej siedziby oraz zbiorów zgromadzonych przez jego przodków. Celem 
fundacji jest ochrona i udostępnianie społeczeństwu polskiemu dzieł sztu-
ki i innych zbiorów rodziny Raczyńskich oraz całego zespołu pałacowego 
w Rogalinie. W czerwcowej uroczystości wręczenia odznaczenia Orderu 
Odrodzenia Polski pani Wirydiannie, udział wzięli: z ramienia polskiego 
rządu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Minister Andrzej Dera, 
Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, Sekretarz Stanu w MSZ Mini-
ster Szymon Szynkowski vel Sęk, a także – Dyrektor Muzeum Narodowego 
w Poznaniu Tomasz Łęcki i Kierownik Oddziału MNP w Rogalinie Ewa 
Leszczyńska, Sekretarz Fundacji Raczyńskich Mikołaj Pietraszak-Dmowski 
oraz rodzina pani Wirydianny Raczyńskiej-Rey. Gościem uroczystości był 
również Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch.

Uroczystość poprowadził Dyrektor Tomasz Łęcki, a  aktu dekoracji Orde-
rem dokonał, w imieniu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu przy jego kancelarii 
Minister Andrzej Dera. - Prosiłbym, aby przyjęła Pani to odznaczenie jako 

podziękowanie Rzeczypospolitej za to, co pani dla dobra 
Rzeczypospolitej zrobiła – powiedział Minister podczas de-
koracji. Minister podziękował za dar rodziny Raczyńskich 
- majątek w Rogalinie, który teraz służy społeczeństwu  
i zostanie ku potomności.– Na wieki będzie wiadomo, że 
z Rogalina pochodzi ten wspaniały ród, że tutaj to wszystko 
się działo i zostanie dla tych, którzy przyjdą po nas – to jest 
ogromna zasługa Pani, Pani sióstr, całego rodu Raczyńskich.

Wśród podziękowań i gratulacji, pani Wirydianna przy-
jęła także wyrazy uznania od Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha. – To wielki zaszczyt dla nas, dla 
Gminy Mosina, że wśród nas jest Pani, która uzyskała od 
Pana Prezydenta wielkie odznaczenie w dowód uznania 
zasług pani i wszystkich Raczyńskich, którzy działali na 
rzecz dobra państwa polskiego – mówił Burmistrz, podkre-
ślając znaczenie dla naszej Gminy, jakie ma obecność tu 
siedziby zasłużonego dla kraju rodu. Sama pani Raczyńska 

nie kryła wzruszenia z powodu okoliczności, jaką była uroczystość, ale też 
miejsca tej uroczystości – jej rodzinnego domu takiego, jak wygląda obecnie.  
– Ogromnie się cieszę, że ten Rogalin jest taki piękny, cudowny – powiedziała 
Wirydianna Raczyńska-Rey.  

Na zakończenie, uczestnicy uroczystości udali się do Mauzoleum Rodzi-
ny Raczyńskich oddać hołd Panu Prezydentowi RP na uchodźstwie, Ojcu 
Wirydianny Raczyńskiej-Rey. Na sarkofagu, w którym spoczywa Edward 
Bernard Raczyński, przedstawiciele władz państwowych, a także Burmistrz 
Gminy Mosina złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. 

- Był to dla mnie zaszczyt, że mogłem być świadkiem wręczenia Krzyża Ko-
mandorskiego Orderu Odrodzenia Polski pani Wirydiannie Raczyńskiej-Rey i 
złożyć jej osobiście wyrazy uznania - mówi Przemysław Mieloch, Burmistrz 
Gminy Mosina.  - Jesteśmy dumni,  że w Rogalinie, na terenie naszej gminy, 
położona jest siedziba znakomitego rodu Raczyńskich, dobrze zasłużonego 
Ojczyźnie .  Mój udział w wydarzeniu był również okazją do rozmów z pa-
nami ministrami goszczącymi tego dnia w Rogalinie - dodaje Burmistrz. Jak 
stwierdza dalej, zarówno uroczystość związana z uhonorowaniem pani 
Raczyńskiej-Rey, jak i spotkanie Grupy Wyszehradzkiej  w Rogalinie na 
trwale wpisze się w kronikę ważnych wydarzeń w Gminie Mosina.  
                       Joanna Nowaczyk

Wydarzenia w Rogalinie

Pan Andrzej w alei 
Międzyzdroje maja swoją „Aleję gwiazd” z odciskami dłoni aktorów  

i artystów. 4 września zamontowano na Skwerze Eleganta w Mosinie odcisk 
dłoni pana Andrzeja Kasprzyka – osoby doskona-
le znanej mosinianom, animatora kultury, byłego 
dyrektora MOK-u, oddanego całym sercem naszej 
społeczności.  Odcisk ręki powstał w listopadzie 
2019 r., przy okazji koncertu z okazji „Jubileuszu 
80-lecia urodzin Andrzeja Kasprzyka”, którego 
organizatorem był „ Sam zwańczy komitet organi-
zacyjny”. Niestety przez pandemię realizacja projek-

tu się opóźniła. Ale już jest! Autorami odlewu i nadaniu mu artystycznej 
formy są znakomici rzeźbiarze Wiesław Koronowski i Jarosław Bogucki. 
Serdeczne podziękowanie składamy państwu Ewie i Tadeuszowi Piaskow-
skim za profesjonalny montaż rzeźby na Skwerze Eleganta, który wykonali 
jako sponsorzy. Dziękujemy za wydanie zgody na lokalizację płaskorzeźby 

panu burmistrzowi Przemysławowi Mielochowi. Natomiast Andrzejowi 
Kasprzykowi - serdecznie gratulujemy! Być może z czasem nasza mosińską 
„Aleja Gwiazd” powiększy się o nowe tablice. Na uroczyste odsłonięcie 
zaprosimy mieszkańców po ustaleniu terminu. Dorota Strzelecka Dyrektor 
Galerii Sztuki w Mosinie - członek samozwańczego komitetu organizacyjnego 
jubileuszu Andrzeja Kasprzyka 



Z przykrością informujemy, że zmarł Henryk 
Kołtoniak – społecznik, wieloletni radny Miej-
skiej Rady Narodowej, zasłużony Prezes Go-
spodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, 
laureat Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Rodzinie i Przyjaciołom

śp. Henryka
 Kołtoniaka

 
wyrazy głębokiego współczucia składają 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy 

Mosina

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

w Mosinie

Henryk Kołtoniak
Henryk Kołtoniak urodził się 

5 lipca 1926 r. w Mosinie. Tu 
spędził lata dzieciństwa i wcze-
snej młodości. Ukształtowany 
w duchu tradycji rodzinnych  
i patriotycznych, od momentu 
wyzwolenia miasta brał udział 
w organizacji życia społecznego 

i niezbędnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. 
W lipcu 1946 r. został skierowany przez władze 
miasta do organizacji miejscowej placówki banko-
wej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej. Przez 7 
lat pracował w Banku Rolnym oraz Narodowym 
Banku Polskim w Śremie i  w Poznaniu. W lutym 
1956 r. dyrekcja NBP w Poznaniu skierowała go 
do Mosiny, z zadaniem organizacji Banku Spół-
dzielczego w Mosinie oraz odbudowania zaufania 
społecznego do bankowości spółdzielczej. W latach 
50. Henryk Kołtoniak aktywnie działał w kierun-
ku zmian przynależności do administracji powiatowej gminy Mosina do powiatu poznańskiego. 
Przez 11 lat był radnym Miasta i Gminy Mosina (wiceprzewodniczącym Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej). Był inicjatorem wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego 
przygotowania terenu pod targowisko miejskie przy ul. Farbiarskiej. Działalność w samorządzie 
kontynuował potem jako radny Powiatowej Rady Narodowej. W roku 1974 doprowadził do 
rozpoczęcia inwestycji nowego obiektu bankowego, w którym oprócz pomieszczeń związanych  
z działalnością bankową powstała sala widowiskowa z widownią na 300 miejsc. Dzięki temu 
przy banku rozwijała się działalność społeczno-kulturalna. W 1977 r. Henryk Kołtoniak zainicjo-
wał powstanie Komitetu Odbudowy Pomnika Tadeusza Kościuszki. Prowadził zbiórkę pieniężną  
i osobiście nadzorował budowę pomnika odsłoniętego w maju 1984 r. W latach 80. był inicjatorem 
Uchwały Miejskiej Rady Narodowej potwierdzającej oficjalnie wizerunek Herbu Miasta Mosina, 
a także organizatorem Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta i Gminy. W roku 1990 doprowadził 
do powstania Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu, który zrzeszał i umacniał 124 
banki spółdzielcze. Po przejściu na emeryturę pozostał aktywnym działaczem spółdzielczości 
bankowej. Za pracę społeczną i zawodową Henryk Kołtoniak otrzymał liczne odznaczenia pań-
stwowe i branżowe. W roku 1979 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 
2002 został uhonorowany najwyższym, lokalnym odznaczeniem - Medalem Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Na podstawie laudacji wygłoszonej przez Przemysława Pilarskiego w maju 2002 r. 

DRooM 
DRooM - darmowy Rower Małomia-

steczkowy - to inicjatywa społeczna. Jej 
pomysłodawcy i realizatorzy chcą stwo-
rzyć system darmowego korzystania z ro-
werów do przemieszczania się po Mosinie. 

Szczegóły inicjatywy można śledzić na 
grupie fb DRooM. 

ZMIANIAMY 
KRAJOBRAZ

Trwają prace nad uchwałą krajobrazową 
dla Gminy Mosina. 

W ramach konsultacji społecznych,   
w marcu br. odbyło się pierwsze spotkanie 
informacyjne, w którym udział wzięli miesz-
kańcy, radni, gminni aktywiści, pracownicy 
Urzędu, a także architekci przygotowujący 
projekt uchwały dla naszej Gminy. Popro-
siliśmy także mieszkańców o składanie 
własnych wniosków pomocnych w upo-
rządkowaniu zasad umieszczania reklam, 
małej architektury i ogrodzeń w przestrzeni 
publicznej. 

W dotychczasowej dyskusji, oprócz uwag 
dotyczących obecnej sytuacji funkcjonowa-
nia reklamy na terenie gminy – jej nagroma-
dzenia w wielu miejscach, czy  przypadków 
złego stanu technicznego, poruszono także 
potrzebę społecznej edukacji estetycznej – 
angażowania mieszkańców we wspólne dzia-
łania na rzecz poprawy naszego krajobrazu.

30 czerwca br. odbyło się kolejne, otwarte 
spotkanie konsultacyjne, na którym przy-
gotowane zostały propozycje jej zapisów. 
Ponieważ uchwała krajobrazowa może 
wprowadzić różne regulacje dla różnych ob-
szarów gminy z uwzględnieniem charakteru 
tych obszarów i wyznaczeniem granic, na 
potrzeby uchwały krajobrazowej przygoto-
wano także propozycje strefowania Gminy 
Mosina. I tak, Gmina podzielona została 
na cztery strefy krajobrazowe: historyczną, 
przyrodniczo-rolniczą, mieszkalno-usłu-
gową oraz przemysłową. Uczestnicy spo-
tkania zapoznali się również z prezentacją 
przygotowaną przez architektów opraco-
wujących projekt uchwały, a także broszurą  
z wytycznymi dla przedsiębiorców w zakre-
sie umieszczania szyldów na nieruchomości. 
Jesienią planowane jest kolejne spotkanie 
konsultacyjne. 

Zależy nam na tym, żeby nasi mieszkańcy 
utożsamiali się z uchwałą, która poprawić 
ma estetykę naszego krajobrazu. Dlatego 
liczymy na Państwa zainteresowanie i zaan-
gażowanie w prace nad powstającym doku-
mentem. Materiały dotyczące uchwały kra-
jobrazowej dla Gminy Mosina opracowane 
dotąd na potrzeby konsultacji, znajdziecie 
Państwo na stronie mosina.pl w zakładce: 
Dla Mieszkańca-> Zmieniamy krajobraz. 
Zamieszczane będą tam kolejne informacje 
o pracach nad uchwałą, która regulować bę-
dzie zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych oraz 
urządzeń reklamowych i ogrodzeń.  
                 Oprac. JN
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Fundacja Stypendialna 
im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków w Mosinie

Celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendium dla 
bardzo uzdolnionych abiturientów publicznych Liceów Ogólnokształ-
cących oraz Techników, zamieszkałych co najmniej 5 lat na terenie 
Gminy Mosina, ze średnią oceną maturalną powyżej dobrej, którzy 
wywodzą się z niezamożnych rodzin – na sfinansowanie dziennych 
studiów akademickich w uczelniach państwowych.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium przez Fundację im. 
Antoniego i Hanny Dziatkowiaków do 10 października osobiście  
w siedzibie Fundacji: Mosina ul. Topolowa 2 (w Zespół Szkół im. 
Adama Wodziczki w Mosinie, powinna złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie stypendium.
2. Potwierdzoną przez macierzystą szkołę lub uczelnię kopię świa-

dectwa maturalnego.
3. Potwierdzoną przez władze uczelni (dziekana, rektora) kopię 

indeksu studenckiego lub dokumentu o przyjęciu na studia dzienne.
4. Potwierdzenie przez Urząd Miejski w Mosinie faktu stałego za-

mieszkania na terenie gminy Mosina obecnie oraz przez okres co 
najmniej ostatnich 5 lat.

5. Potwierdzenie przez Urząd Miejski w Mosinie ilości członków 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze 
składającym wniosek.

6. Potwierdzenie przez odpowiednich pracodawców, płatników 
wysokości dochodu osób wykazanych we wniosku. 

Uwaga Rodzice!
Od dnia 1.09.2021 r. wznowiły działalność świetlice opiekuńczo-wychowaw-

cze na terenie gminy Mosina, które czynne będą w godzinach popołudniowych. 
Zapraszamy dzieci z Mosiny oraz terenu gminy Mosina na zajęcia! Szczegółowe  
informacje na temat funkcjonowania świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
można uzyskać bezpośrednio od wychowawców świetlic w podanych niżej 
placówkach, od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 – 17.00.

Wykaz świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Mosina: 
Mosina - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2 ·Roga-
linek - Szkoła Podstawowa w Rogalinku, ul. Poznańska 19 · Rogalin - Szkoła 
Podstawowa w Rogalinie, ul. Poznańska 2 · Daszewice - ul. Szkolna 16 · Pecna 
- Szkoła Podstawowa Pecnej, ul. Szkolna 19 · Czapury - Szkoła Podstawowa, 
ul. Poznańska 78.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Początek roku szkolnego
Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócili do szkół. Przygotowa-

nia do ich bezpiecznego powrotu trwały od kilku tygodni. Mam 
nadzieję, że spokojne podejście i respektowanie ustalonych zasad 
oraz wzajemne dbanie o siebie, pozwoli szkołom funkcjonować  
w sposób tradycyjny jak najdłużej i nie będziemy musieli, tak jak 
w poprzednim roku szkolnym, przechodzić na nauczanie zdalne. 

W czwartek 26 sierpnia 2021 r. Burmistrz Gminy Mosina podzię-
kował za pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fidlera w Czapurach pani Marii Kozal. Wręczył akty powie-
rzenia stanowiska dyrektora dla 3 dyrektorów szkół i 2 dyrektorów 
przedszkoli. W wyniku przeprowadzonych konkursów na stanowisko 
dyrektor nominację otrzymali: Anna Bąk – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, 
Monika Joanna Szufnarowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Adama Wodziczki w Rogalinku, Lidia Ewa Jadowska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Dominika 
Bąbała – dyrektor Przedszkola w Wiórku, Zuzanna Tylska – dyrektor 
Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie.

Jedenastu nauczycieli otrzymało akty mianowania. W lipcu eg-
zaminy na stopień nauczyciela mianowanego zdali: Oskar Hajder 
- nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, Natalia 
Stachowiak – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Mosinie, Magdalena Stefaniak - nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej w Szkole Podstawowej w Pecnej, Magdalena Stasiak - nauczyciel 
języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  
w Czapurach, Joanna Antkowiak - Mizera - nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej i logopeda oraz  Kamila Ożańska – nauczyciel języka 
niemieckiego i historii w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki 
w Rogalinku, Olga Miężał – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego 
w Rogalinie, Sylwia Wachowiak – pedagog szkolny w Szkole Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, Anna 
Jędrzejczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
w Wiórku, Aneta Dąbkiewicz  –  nauczyciel wychowania przedszkol-
nego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie oraz Joanna 
Sikora nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3 
Integracyjnym w Mosinie.

1 września w 9 szkołach podstawowych Gminy Mosina rozpoczęło 
3 573 uczniów, w tym 453 w kl. I.  Do 15 września można składać 
wnioski o stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz 
uczniów szczególnie uzdolnionych (dotyczą one uczniów szkół pro-
wadzonych przez Gminę Mosina), jak również wnioski o stypendia 
socjalne. Dyrektorom, nauczycielom i uczniom życzymy powodzenia 
na nowy rok szkolny.    Anna Balcerek-Kałek

Pamiętamy 
1 września 1939 r. Niemcy, w porozu-

mieniu z ZSRR zawartym w pakcie Ri-
bbentrop – Mołotow,dokonały zbrojnej 
agresji na Polskę na całej długości grani-
cy międzypaństwowej. Był to początek 
II wojny światowej, najtragiczniejszej 
w skutkach dla Polski i całego świata, 
wojny, która pochłonęła miliony ofiar. 
17 września 1939 r. Armia Czerwona 
dokonała agresji na Polskę, przekraczając jej wschodnią granicę…W ciągu 6 
lat okupacji w Mosinie i jej okolicach, Niemcy aresztowali ponad 500 osób, 
w tym 58 dzieci. Spośród aresztowanych zginęło ok. 400 osób. Wobec miesz-
kańców okupant zastosował wszystkie formy represji, terroru i eksterminacji. 
1 września, w 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej, podczas krótkiej 
uroczystości na mosińskim rynku, uczczono pamięć jej ofiar – poległych na 
frontach wojny, rozstrzelanych i zamordowanych w obozach koncentracyj-
nych. Przedstawiciele władz samorządowych, delegacje różnych środowisk 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Pamięci, oddając w ten sposób symboliczny 
hołd ofiarom wojny – mieszkańcom Ziemi Mosińskiej. W kościele pw. św. 
Mikołaja w Mosinie odprawiona została msza św. w ich intencji…  

      JN, fot. MOK
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OSTATNIE DNI NA SPIS!
Przypominamy, że na spisanie się w Narodowym Spisie Po-

wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz czas już tylko 
do 30 września 2021 r., a udział w spisie jest obowiązkowy!

Spisać muszą się osoby, które 31 marca 2021 r. mieszkały w 
Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele 
polscy jak i cudzoziemcy, obywatele polscy przebywający za 
granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce 
oraz osoby bezdomne, niezależnie od obywatelstwa.

W jaki sposób można się spisać?
• przez Internet na stronie spis.gov.pl – jest to podstawowa 

i obowiązkowa metoda spisu, 
• przez telefon – jeżeli nie możesz wykonać samospisu in-

ternetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się 
przez telefon, 

• w mobilnym punkcie do samospisu – w takim punkcie po-
mocy będzie udzielać pracownik Gminnego Biura Spisowego. 
Daty i miejsca dyżurów  podajemy poniżej,

• w stacjonarnym punkcie do samospisu – jeżeli nie masz 
komputera lub Internetu, możesz spisać się w Gminnym Cen-
trum Informacji w Mosinie ul. Dworcowa 3 (poniedziałek 
- piątek w godz. 7:30-15:30), 

• w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1 z 
pomocą pracownika spisowego, po uprzednim umówieniu 
wizyty tel. 61-1018-224,

• przez rachmistrza - jeżeli nie spiszesz się przez Internet lub 
telefon, będzie się z Tobą kontaktować rachmistrz, który albo 
zadzwoni (zawsze z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) 
albo przyjdzie do Ciebie bezpośrednio. Tożsamość rachmistrza 
można sprawdzić na stronie rachmistrz.stat.gov.pl lub przez 
infolinie spisową 22 279 99 99.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub na infolinii, a zadzwo-
ni lub przyjdzie do Ciebie rachmistrz – zgodnie z ustawą nie 
możesz odmówić przekazania mu danych!

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stano-
wi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym 
grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej w wysokości do 5 000 zł.

Uwaga! 
• Istnieje możliwość pomocy drugiej osobie w spisie, np. 

młodsi członkowie rodziny mogą wykonać spis za swoich 
rodziców czy innych bliskich, którzy mogą mieć kłopoty z 
internetowym formularzem spisowym.

• Jedna osoba, może razem ze sobą spisać wszystkie pozostałe 
osoby  zamieszkujące pod wspólnym adresem.

• Żeby móc spisać siebie, czy innych bliskich przez Internet, 
konieczny jest jedynie nr PESEL oraz nazwisko panieńskie 
matki, głównego spisywanego.. W przypadku wykonania spisu 
za bliskie osoby, niezbędny może być także kontakt z nimi w 
czasie spisu (np. telefoniczny), aby uzyskać rzetelne odpowiedzi 
na pytania spisowe. 

Wszystkie szczegóły dotyczące spisu – na stronie spis.gov.pl

10.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Świątnikach ul. Kórnicka 8A
11.IX     8:00-13:00   Targowisko miejskie w Mosinie ul. Farbiarska
13.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Borkowicach - Borkowice 25
14.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Daszewicach ul. Piotrowska 4
15.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Sowinkach - Sowinki 1C
16.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Nowinkach ul. Powstańców Wlkp. 17
17.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Dymaczewie Nowym ul. Witosa 11
18.IX     8:00-13:00   Targowisko miejskie w Mosinie ul. Farbiarska
20.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Wiórku ul. Podleśna 22
21.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Krajkowie - Krajkowo 24
22.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Krosinku ul. Wiejska 47
23.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Mieczewie ul. Szeroka 3
24.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Pecnej ul. Główna 50
25.IX     8:00-13:00   Targowisko miejskie w Mosinie ul. Farbiarska
27.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Radzewicach ul. Długa 17
28.IX   11:00-18:00   Szkoła Podstawowa w Rogalinie ul. Poznańska 8
29.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Krośnie ul. Piaskowa 6
30.IX   11:00-18:00   Świetlica wiejska w Rogalinku ul. Kościelna 3

ZAPROSZENIA
W bibliotece

Mosińska Biblioteka Publiczna i Mosiński Ośrodek Kultury zapraszają 
wszystkich miłośników historii na spotkanie z Wojciechem Czeskim, ba-
daczem lokalnej historii, autorem dwóch książek: „Demagog poznański. 
Rzecz o Jakubie Krauthoferze-Krotowskim (1806-1852)” oraz „Porucznik 
strzelców. Wielkopolskie ślady świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
wiosną 1848 roku”. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 18  
w Sali kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury.

W galerii sztuki
2 października w części historycznej zostanie otwarta wystawa z okazji 

115-lecia Mosińskiego Chóru Kościelnego p.w. Św. Cecylii, które obchodził 
w roku ubiegłym. Ze względu na sytuację z powodowaną obostrzeniami 
epidemicznymi, wystawa nie mogła odbyć się w tamtym czasie, dlatego 
dopiero teraz możemy w ten sposób uczcić jubileusz chóru.  Na wystawie 
zaprezentowane zostaną zdjęcia dokumentujące działalność chóru od lat 30. 
XX w. po dzień dzisiejszy. Na ekspozycji znajdą się kroniki i oraz pamiątki 
z koncertów, czy konkursów śpiewaczych. Galeria Sztuki w Mosinie 
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Incjatywy lokalne z MOK
Koncerty, wystawy, pikniki, spektakl, mural i wiele innych po-

mysłów, to inicjatywy kulturalne mieszkańców naszej Gminy re-
alizowane we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Już na 
początku września zapraszamy wszystkich do udziału w bogatej 
ofercie projektów, które otrzymały dofinansowanie z Mosińskiego 
Ośrodka Kultury.

5 września 2021 - Piknik integracyjny OSIEDLA Nad Jeziorem 
w Mosinie – historia, teraźniejszość, przyszłość. Miesz-
kańcom osiedla nr 7 w Mosinie zależy na poznaniu historii swojego 
najbliższego otoczenia, integracji, opracowaniu księgi pamiątkowej 
i zakopaniu kapsuły czasu. Pani Ewelina Matyla, Stowarzyszenie 
CEAS oraz wolontariusze już od wakacji zbierali materiały historycz-
ne i dawne fotografie, by móc dokładniej poznać historię osiedla. 
Najmłodsze dzieci wzięły udział w konkursie pt. „Moje osiedle za 
10 lat”. Wszystko zakończyło się piknikiem dla mieszkańców, któ-
rego finałem było zakopanie nad Kanałem Mosińskim historycznej 
kapsuły czasu.

11 września – Street Art w Mosińskim formacie – muzy-
ka, sztuka, sport.  Inicjowane przez Radosława Trzcińskiego 
wydarzenie będzie okazją do wysłuchania koncertów młodych, 
utalentowanych raperów z Mosiny, okolic oraz gości specjalnych. 
W Mosinie zobaczymy przepełnione artystycznym kunsztem prace 
lokalnych twórców, a także weźmiemy udział w turnieju streetbolla 
o niestandardowej formule rozgrywek. Przewidziano nagrody dla 
najbardziej uzdolnionych zawodników oraz dodatkowe konkurencje 
dla kibiców. Wszyscy biorący udział w tournament’cie mogą liczyć 
na dobrą zabawę, świetną atmosferę i kawał niezłej koszykówki. 
Dzięki przychylności dyrekcji impreza odbędzie na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1.

17 i 18 września to niepowtarzalna SZTUKODZIELNIA dla 
wszystkich mieszkańców. 

Grupa nieformalna - Jadłodzielnia-Mosina, przygotowała szereg 
atrakcji. Połączone z wystawą przedstawienie teatralne mosińskiego 
Teatru Bez kurtyny, uwzględniające wyjście z tradycyjnego pojmowa-

nia spektaklu i zakładające interakcje z widzem. 
Wydarzenie odbędzie się w sali Mosińskiego 
Ośrodka Kultury. Ponadto Sztukodzielnia to 
też koncert, współgranie, śpiewanie i tańczenie 
uczestników niezależnie od umiejętności w ra-
mach muzykoterapii. Kolejnym działaniem są 
akcje artystyczne w przestrzeni publicznej dziejące 

się na terenie targowiska.
26 września odbędzie się realizacja projektu wg pomy-

słu Konrada Tuszewskiego „Poznajmy się, to ja patron 
Twojej ulicy”. Celem planowanej inicjatywy jest pobudzenie 
do aktywności mieszkańców oraz zwiększenie ich udziału w życiu 
kulturalnym gminy. Inicjatywa, to ogromna, plenerowa wystawa 
wybranych dzieł polskich artystów, patronów ulic nowopowstają-
cego osiedla w Mosinie. Partnerem merytorycznym jest Muzeum 
Narodowe  w Poznaniu oddział w Rogalinie. Prace powstaną na 
tkaninach banerowych i po zakończeniu wystawy wykorzystane do 
ponownego użycia w postaci uszytych toreb i plecaków. 

Studio perkusyjne – to cykl spotkań i warsztatów, którego ko-
ordynatorem jest Piotr Selke, aktywny inicjator wielu przedsięwzięć 
muzycznych. Marzeniem inicjatorów jest stworzenie jak najlep-
szych warunków dla młodych adeptów perkusji, dzięki organizacji 
dwumiesięcznych warsztatów, spotkań edukacyjnych, a z czasem,  
w przyszłości organizacji koncertów absolwentów studia. Pierwsze 
spotkanie ma odbyć się w MOK, później w specjalnie zorganizo-
wanej sali odbędą się warsztaty z uznanymi muzykami, grającymi 
na instrumentach perkusyjnych. Swoje miejsce znajdą tam również 
najmłodsze dzieci, poprzez organizację cotygodniowych zajęć ryt-
micznych dla maluchów. 

„Ludzie kultury, dziedzictwa regionalnego i sportu Gminy 
Mosina” – to projekt Adama Gusta. Autor zamierza zorganizo-
wać wystawę fotografii wykonanych techniką mokrego kolodionu, 
z udziałem mieszkańców gminy, zajmujących się szeroko rozumianą 
kulturą. Projekt jest również okazją do integracji oraz udokumen-
towania części lokalnej historii.  Mieszkańcy będą mieli okazję do 
bezpośredniego uczestnictwa w otwartych sesjach oraz poznania 
techniki tworzenia zdjęć na szklanych płytach kolodionowych. 

Mosiński Ośrodek Kultury udziela dofinansowania wybranym  
w drodze konkursu inicjatywom kulturalnym w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 
2021”.       MOK

V Król Parku
19 września na terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego odbędzie 

się impreza biegowa - V Król Parku. Uczestnicy biegu będą rywalizować na 
trzech dystansach: 10 km, 21 km oraz 42 km. W tym dniu przewidziano 
również zawody biegowe dla dzieci i młodzieży na dystansach: 
200 m dla przedszkolaków, 300 m dla klas 1-3 szkół podstawo-
wych oraz 900 m dla klas 4-8 szkół podstawowych. Start oraz 
meta są usytuowane na terenie kąpieliska ,,Glinianki”. Pierwsze 
starty odbędą się o godzinie 9:00. 

Szczegółowe informacje i bieżące komunikaty będą udostęp-
niane na stronie www.krolparku.pl, www.osirmosina.pl oraz 
na facebooku.  Uwaga ! W dniu 19 września dojazd do wieży 
widokowej oraz parking przy wieży zostaną wyłączone z użytkowania na 
czas trwania imprezy. Po ścieżkach wokół Glinianek będzie przebiegała trasa 
biegu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  Drogi wyłączone  
z użytkowania: droga dojazdowa do Glinianek od wysokości ul. Pożegow-
skiej, ul. Spacerowa od wysokości lasu do Glinianek, droga dojazdowa do 
Glinianek od wysokości drogi wojewódzkiej nr 430.Harmonogram startów w 
dniu 19 września 2021 r. (niedziela). Impreza współfinansowana ze środków 
Gminy Mosina. Organizatorzy: KS Idmar, OSiR Mosina. 

Rowerowe zmagania – MTB Wiórek
2 października we Wiórku odbędą się już po raz kolejny Otwarte Mistrzo-

stwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przełajowym. Na dorosłych 
uczestników czekają dwa dystanse: 22 km oraz 44 km, które czę-
ściowo biegną urokliwymi zakolami rzeki Warty. Dla młodszych 
zawodników przewidziano dystanse: 7 km, 2,8 km, 1,4 km oraz 
300 m. Miasteczko rowerowe oraz start i metę usytuowano na po-
lanie Przyczep kempingowych w Wiórku.  Zapisy oraz szczegółowe 
informacje dostępne są na stronie www.osirmosina.pl. Impreza 
współfinansowana jest ze środków Gminy Mosina. Organizatorzy: 
WIESTIN, OSiR Mosina. 

Zakończenie biegowego sezonu
Zmagania biegowe na terenie naszej gminy zostaną zakończone 10 paź-

dziernika na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo. Zawodnicy będą mieli 
okazje wziąć udział w biegu 6 KonstantyNOVA 10 na dystansie 10 km. 
Trasa nie jest wymagająca, ale za to bardzo urokliwa! Nawet poczatkujący 
biegacze poradzą sobie z nią doskonale. Szczegółowe informacje na stronie 
www.mosinskiegp.pl oraz www.osirmosina.pl Impreza współfinansowana 
ze środków Gminy Mosina. Organizatorzy: KS Idmar, OSiR Mosina
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wspieramy inicjatywę
W poniedziałek 6 września Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie 

przekazany został apel wraz z podpisami Wielkopolan, samorzą-
dów i instytucji z Wielkopolski i ościennych regionów, o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w kierunku ustanowienia 27 grudnia 
świętem państwowym. 

Działania na rzecz ustanowienia świętem państwowym dnia wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 , 27 grudnia, podjęły 
wspólnie: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady 
Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznański oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), Towarzystwo Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powia-
tów Wielkopolski. Na apel inicjatorów, poparcia w tych staraniach 
udzielili im przedstawiciele wielkopolskich samorządów, również 

Gmina Mosina. Deklarację swojego poparcia przekazał inicjatorom 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Deklaracje dołączyły 
także jednostki i osoby działające na rzecz upamiętniania historii: 
Mosiński Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Mosinie, Mosińska 
Biblioteka Publiczna, Hufi ec ZHP im. Bolesława Chrobrego Mosina 
oraz lokalni historycy. 

Jak poinformował w jednym z przekazów medialnych dr Rafał 
Reczek, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, inicjatorzy przedsię-
wzięcia zebrali ponad 4 tys. deklaracji poparcia od osób indywidu-
alnych, 3 tys. głosów poparcia przesłanych przez sieć, ponad 160 
deklaracji od jednostek samorządu terytorialnego w postaci uchwał 
podejmowanych na poziomie województw, powiatów i gmin, a także 
40 uchwał czy deklaracji przesłanych przez szkoły różnego rodzaju 
i poziomu kształcenia.     J. Nowaczyk

Cmentarze
2 września odbyło się kolejne spotkanie zespołu koordynującego i mo-

nitorującego Program opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 
2020 – 2023. Powołany przez Burmistrza zespół rozmawiał o potencjalnych 
możliwościach rewitalizacji starych cmentarzy ewangelickich położonych 
na terenie gminy. Spotkanie poprzedziła wizja lokalna cmentarzy, prze-
prowadzona przez Referat Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa dla oceny ich dzisiejszego stanu. 

Zniszczone cmentarze ewangelickie są historyczną pa-
miątką po olęderach, naszych dawnych mieszkańcach. 
Takie cmentarze znajdziemy w Baranówku, Borkowi-
cach, Starym i Nowym Dymaczewie, Krosinku, Krośnie, 
Pecnej, Radzewicach, Rogalinku, Sowinkach, Żabinku 
i w samej Mosinie. Potrzeba uratowania tego, co z nich 
jeszcze pozostało jest ogromna. Jak pisałam w jednym 
z poprzednich numerów „Informatora”, w przeszłości 
w podejmowano już takie próby. Na przeszkodzie stał 
jednak głównie problem własnościowy – większość z tych 
cmentarzy nie jest własnością Gminy. Teraz szukamy 
rozwiązań, by udało się je uratować, choćby w takim 
stanie jak obecny. 

Przypomnijmy, że osadnictwo olęderskie nazwę swoją 
wzięło od jego pionierów, Holendrów, a jego początki 
w Polsce sięgają XVI w., kiedy rozpoczęła się pierwsza 
fala kolonizacji Żuław Wiślanych przez ludność przybyłą 
głównie z Niderlandów, wyznawców jednego z nurtów 
protestantyzmu. Opuszczali swój kraj w obawie przed 
prześladowaniami religijnymi. Ich osiedlenie w delcie 
Wisły miało ożywić gospodarczo wsie po skutkach 
gospodarczych wojny polsko-krzyżackiej 1519–1521. 
Posiadali dużą wiedzę w zakresie melioracji i gospoda-
rowania na roli. 

W Wielkopolsce pierwsze osady olęderskie pojawiły się 
na przełomie XVI i XVII w. Jak pisze dr Zbigniew Chodyła badający historię 
olędrów, o istocie osady nie decydowała jednak przynależność etniczna, 
czy charakter gruntów, ale prawo olęderskie przeniesione przez Holendrów 
i stosowane później przez ich kontynuatorów, głównie Niemców i Polaków, 
także i funkcja gospodarcza osady. Do końca 1789 r. na terenie Wielkopolski 
powstało ok. 270 osad typu olęderskiego, także na terenie naszej Gminy. 

Rozpoczynamy cykl przedstawiający nasz stan wiedzy o poszczególnych 
cmentarzach. 
Cmentarz w Barnówku

Baranówko – dawne Baranowskie Olędry. Według spisu z roku 1789,  osada 
liczyła wówczas 87 mieszkańców i 17 dymów (zagród). Dziś w Baranówku 
mieszka ponad 80 osób. Po jej dawnych, protestanckich mieszkańcach, pozo

stał jedynie ukryty w lesie stary cmentarz ewangelicki i malejący drzewostan 
topól, czy wierzb stosowanych przez olędrów dla melioracji. 

Olędrzy lokowali cmentarze blisko swoich domów,  głównie na wzniesie-
niach. W centralnym miejscu cmentarza stawiano duży krzyż. Taki krzyż 
wyznacza do dziś cmentarz w Baranówku założony prawdopodobnie 

w pierwszej połowie XIX w. Brak tu jednak już obecnie 
datowanego nagrobka, a pozostało ich zaledwie kilka, 
w stanie zdekompletowanym.  Zachowały się ich części 
przyziemne. Jak pisze Bogusław Kuik na stronie grzybno.
info.pl, gdzie można znaleźć wiele ciekawych, zebranych 
przez niego informacji z historii regionu, także o cmen-
tarzach ewangelickich, ostatni, protestancki pochówek 
w Baranówku miał miejsce w latach 60-tych XX w. In-
formacja ta, jak podaje, pochodzi z przekazów ustnych, 
a pochówek dotyczył Anny Gunth. 

Z redakcją „Informatora Mosińskiego” z kolei skon-
taktowała się  pani Jolanta Barańska, która pochodzi 
z Sowinek, obecnie mieszkanka Mosiny. Pamięta ona z 
czasów dzieciństwa pochówek na tym cmentarzu Niemki 
o nazwisku Reich. – Pamiętam ten pogrzeb, ponieważ 
państwo Reich mieszkali u nas w domu. Później wy-
jechali, ale najstarsza pani Reich zmarła i tam została 
pochowana. Pamiętam ich wszystkich – wspomina pani 
Jolanta, wymieniając imiona dzieci w tej rodzinie: Lotta, 
Truda, Zelda i Rudolf. Jak przypomina sobie, gdy zmarła 
starsza pani Reich, pogrzeb na cmentarz w Baranówku 
poprowadził z Sowinek pastor, który przyjechał pociągiem 
do Mosiny, skąd odebrał go jej ojciec. Pochówek musiał 
mieć miejsce przed rokiem 1950, bo wie z przekazów 
rodziców, że w tym właśnie roku państwo Reich wy-
jechali do Niemiec. Rzeczywiście, był to rok ostatnich 
masowych wysiedleń ludności niemieckiej z Polski na 

mocy postanowień konferencji poczdamskiej. - Kiedyś – wspomina J. Ba-
rańska – na cmentarzu w Barnówku był jeszcze drewniany krzyżyk, który 
zrobił pani Reich jej mąż, przed wyjazdem do Niemiec, ale teraz już dawno, 
dawno tam nie byłam… 

Zwracamy się z prośbą do Państwa, o podzielenie się informacjami, wspo-
mnieniami o starych cmentarzach ewangelickich, jeśli takie Państwo posia-
dacie. Historia pochowanych tam naszych dawnych mieszkańców, to też 
fragment naszej historia – powinniśmy o nią dbać. 

    Joanna Nowaczyk / Fot. Bartosz Demski
Źródła: Z. Chodyła, Przywileje lokacyjne Głównej Olędrów z drugiej po-

łowy XVIII w., Kronika Miasta Poznania 2002 Nr2; www.grzybno.info.pl
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1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, godzinie „W”, na mocy 
rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komo-
rowskiego „Bora” w okupowanej przez Niemców stolicy 
Polski rozpoczęło się powstanie warszawskie. Na pomoc 
walczącej stolicy wyruszyli także Wielkopolanie. Szacuje 
się, że udział w powstaniu warszawskim wzięło co najmniej 
800 mieszkańców naszego regionu. 

Od sześciu lat, w upamiętnieniu heroizmu powstańców 
warszawskich, udział bierze wielkopolska grupa rekonstruk-
cyjna TID Semper Fidelis. Uczestniczą w niej pasjonaci 
historii także z Gminy Mosiny. Przemarszami ulicami stolicy 
w dniu 1 sierpnia w rolach sanitariuszek i powstańców, 
przypominają przechodniom o wydarzeniach z 1944 r., 
o bohaterach walczących i ginących na barykadach tego 
miasta. Taką formę upamiętniania przez Wielkopolan po-
wstania warszawskiego, formę także edukacji historycznej, 
zapoczątkował przed sześcioma laty Sergiusz Myszograj 
– założyciel i szef grupy TID SF. 

W tym roku na trasie marszu, wzięliśmy udział w uroczy-
stościach pod pomnikiem pamięci batalionu „Baszta” przy 
ul. Dworkowej – miejscu kaźni 140 wziętych do niewoli 
powstańców. Na Placu Zamkowym uczestniczyliśmy go-
ścinnie w koncercie piosenek powstańczych i zakazanych 

warszawskiej Kapeli Sztajer, a punktualnie o godz. 17.00, 
kiedy dźwięk syren ogłosił światu wybicie godziny „W”, 
minutą ciszy oddaliśmy hołd warszawskim powstańcom 
na Rynku Starego Miasta. Tegoroczny przemarsz grupy 
TID SF, po raz drugi odbył się ku pamięci Aliny Kłos ps. 
„Dąbrówka”, Wielkopolanki, łączniczki w powstaniu 
warszawskim. 

W warszawskich obchodach 1 sierpnia, po raz drugi wzięła 
udział również inna grupa Wielkopolan, w ramach projektu 
edukacyjnego „Poznań – Warszawa wspólna sprawa” Fun-
dacji Kochania Poznania. I tu nie zabrakło naszych miesz-
kańców, mosinian. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wystawiono spektakl „Kilka 
scen z życia sanitariuszki” według scenariusza mieszkanki 
Mosiny – Anity Plumińskiej-Mieloch. Rekonstrukcyjne role 
odegrali także nasi mieszkańcy m.in. Adam Ejchorst z żoną 
Barbarą, Julia Piątek, Małgorzata Matysiak. Po godzinie 
„W”, pod Grobem Nieznanego Żołnierza, grupa ta zapre-
zentowała koncert, który zgromadził liczną publiczność. 
W ramach tego projektu także odbył się przemarsz ulica-
mi stolicy. Młodzież i dorośli, maszerując w dwójkowym, 
a zwłaszcza czwórkowym szyku, budzili ogromne zain-
teresowanie i aplauz wśród warszawiaków i turystów. Jak 
informują organizatorzy tego przedsięwzięcia, grupa się 
rozrasta – do ubiegłorocznych uczestników wydarzenia 
zasilili nowi pasjonaci historii.

Wielkopolanie pamiętali w roku 1944, pamiętają współ-
cześnie, bo powstanie warszawskie było naszą polską, wspól-
ną sprawą – okupionym krwią dążeniem do niepodległości 
Ojczyzny.    Joanna Nowaczyk

uczestniczka warszawskiego przemarszu grupy TID 
Semper Fidelis

Fot. Filip Dowjat - fotograf warszawski, laureat trzech 
edycji konkursu fotografi cznego „Pamięć W kadrze”

Fot. Piotr Cybichowski – fotograf-pasjonat, laureat III 
edycji konkursu fotografi cznego o nagrodę Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego

Wspomnienia z wakacji
Lato w mieście

Strefa relaksu
Od lipca do końca września na rynku w Mosinie  funkjonowała tzw. „Strefa 

relaksu” czyli miejsce spotkań mieszkańców. W otoczeniu zieleni, w centrum 
miasta, UM Mosina ustawił leżaki, stoliki z krzesełkami i zadbał również 
o klimatyczne wieczorne oświetlenie tego miejsca.  Dodatkowo w przestrzeni 
miasta jak i w tym miejscu zafunkcjonowały „Instaramki”, w których można 
było zrobić sobie pamiątkowe, wakacyjne zdjęcia. 

Koncert pod wieżą
27 czerwca, na początek wakacji, mosińska Orkiestra Dęta im. hm. Anto-

niego Jerzaka, zagrała koncert plenerowy „Co nam w duszy gra”. Koncert pod 
wieżą widokową na Gliniankach przyciągnął sporo słuchaczy zwłaszcza, że 
był to pierwszy po półtorarocznej przerwie ofi cjalny koncert naszej orkiestry.

     Fot. M. Szeląg-Nowak
W Salonie Poetyckim

Salon Poetycki Galerii Sztuki w Mosinie zaprosił w sobotę 24 lipca na 
spotkanie z poezja i muzyką Krzysztofa Galasa, poznańskiego poety, barda 
i prozaika Krzysztofa Galasa. Na spotkaniu zatytułowanym „Wiosna jest 
siostrą poezji” .Na spotkaniu, które tradycyjnie poprowadziła Kalina Iza-
bela Zioła, poeta zaprezentował swoje wiersze, przedstawił też własną po-
wieść „A jednak...”. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Sobie przeznaczeni” 
w składzie: Krzysztof Galas gitara i wokal, Alina Galas wokal.

„15 sierpnia w Mosinie”
Ponieważ w tym roku z powodu pandemii nie można było zorganizować 

tradycyjnie przypadających w maju Dni Mosiny, to wzbogacono program 
weekendu w połowie sierpnia. Już 13 sierpnia w Ptasim Parku w Mosinie 
odbył się wernisaż malarstwa Andrzeja Macieja Łubowskiego w ramach 
nowych form pekspozycji. Wystawa pozbawiona ścian galerii nadała nowy 
kontekst obrazom opowiadającym o ludziach i ich otoczeniu. Następnego 
dnia, 14 sierpnia, w tym samym miejscu w ramach koncertu na scenie ple-
nerowej, DJ Burn wprowadził w świat winylowych bitów, wystąpił też ze-
spół mollDur band, Carlos Ramirez z zespołem gitarzystów i Gabriel Fleszar 
w nieznanym szerszej publiczności projekcie - solo-act z muzyką elektroniczną. 
A 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej i przypadające w tym dniu 
Święto Wojska Polskiego, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie w intencji 
ojczyzny. W Ptasim Parku odbyła się długo oczekiwana wystawa plenerowa 
artystów, hobbystów i kolekcjonerów „Szeroko na Wąskiej”. Swoje prace 
i zbiory zaprezentowało 54 wystawców na 30 stanowiskach. W tym samym 
czasie, na kąpielisku Glinianki trwało Holi Święto Kolorów. Finałowy koncert 
zespołu Kombi zakończył trzy dni atrakcji w Mosinie. 

Wystawcy „Szeroko na Wąskiej”: Radosław Senftleben, Andrzej Dymalski, 
Beaty Jurek, ArtZagroda, Doroty Żuchowska, Teresa Barbara Przybysławska, 
Patrycja Garus-Twardawa, Dorota Lohmann, Alina Pawlak, Wojciech Czeski, 
Maria Gostylla-Pachucka, Arkadiusz Cebulski, Bogumiła Cebulska, Piotr 
Stanik, Magdalena Śniatecka, Maria Silska, Ewa Gbiorczyk i Alicja Łuczak, 
Anna Leśniewicz, Mosińska Biblioteka Publiczna, Agata Zboralska, fundacja 
Igi Art, Sławomir Biernaczyk, Klub Bab Wspaniałych, Pracownia Artystyczna 
w Rogalinku, Izabela Demba. 

Mosinianie pamiętają
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Lato pełne klasyki 
W letnich miesiącach Mosiński Ośrodek Kultury zaprosił na koncerty 

z cyklu „Klasyka w plenerze” na pięknie przygotowanym skwerze przy 
kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie. Różnorodny repertuar koncertów 
pozwolił na wieczory pełne nastroju i emocji. Podczas pierwszego, czerw-
cowego koncertu usłyszeliśmy arie i pieśni słowiańskie, napisane na głos 
barytonowy w wykonaniu Szymona Mechlińskiego, na fortepianie zagrał 
Michała Biel. Młodzi, energiczni i charyzmatyczni artyści zaprezentowali 
utwory Stanisława Moniuszki, Piotra Czajkowskiego, Siergieja Rachmani-
nova, Konstantego Górskiego, Henryka Jareckiego i Henryka Skirmuntta. 
„Muzyka dla ucha Królów” – to kolejny, lipcowy, koncert, w którym udział 
wzięli artyści Ensemble del Passato: Anna Budzyńska (sopran), Henryk Ka-
sperczak (lutnie), Maciej Kończak (gitary). Tego wieczoru, oprócz pięknych 
dźwięków, mogliśmy usłyszeć opowieści o królewskich instrumentach, 
gitarach i lutniach. 

Ostatni, sierpniowy koncert „Perły baroku” w wykonaniu Sławomira 
Bronka (kontratenor), Stanisława Stanickiego (wiolonczela barokowa) oraz 
Natalii Hyżak (klawesyn) zakończył letni cykl spotkań dla melomanów. 
Usłyszeliśmy m. in. utwory Antonio Vivaldiego, Henrego Purcella, Georga 
Friedricha Händla I innych wybitnych kompozytorów z dworów królewskich. 

Koncerty organizowane były przez Mosiński Ośrodek Kultury pod kie-
rownictwem artystycznym Anny Budzyńskiej. 

Lato pod  żaglami
Jak co roku Mosiński Klub Żeglarski, w swojej bazie nad Jeziorem Dy-

maczewskim. zorganizował wypoczynek dla dzieci „LATO POD ŻAGLA-
MI” W sześciu turnusach udział wzięło 250 uczestników. Młodzież miała 
okazję rozwinąć swoje umiejętności żeglarskie w czasie rejsu po Jeziorach 
Mazurskich, które także mają już długą, kilkunastoletnią tradycję. Pod 
okiem sterników i opiekunów z MKŻ, młodzi adepci żeglarstwa prze-
płynęli wodny szlak jezior północnych na trasie Giżycko – Węgorzewo 
– Manierki – Giżycko…

Na półkoloniach
Na wakacyjną nudę nie mogły narzekać dzieci uczestniczące w półko-

loniach zorganizowanych przez gminne szkoły…W 9 szkołach odbywały 
się ciekawe zajęcia, warsztaty, były też wycieczki. Ze szkolnych półkolonii 
skorzystało ponad 400 uczestników.

Jubileuszowy obóz 
Jubileuszowy obóz Hufca ZHP Mosina, w roku 100-lecia mosińskiego 

harcerstwa, odbył się  12-25 lipca w nieprzypadkowym miejscu – na mo-
sińskiej bazie w Lubniewicach. Miejsce to, choć znane wielu mieszkańcom 
naszego miasta, harcerze odkrywali w zupełnie inny sposób. Malownicze 
tereny jezior Lubiąż i Lubniewsko sprzyjały nie tylko wyjątkowej atmosferze 
panującej na obozie, ale przede wszystkim kontaktowi z naturą. W obozie 
wzięły udział 3 mosińskie środowiska Szczep Środowiskowy “Wilki” im. 
hm. Mieczysława Koniecznego, Szczep Środowiskowy “Watra” im.hm. 
Doroty Lisek oraz Leśni ZHP Czapury, łącznie było nas 150 osób! 

Liczne wędrówki (niekiedy nawet kilkudniowe!), zwiady terenowe 
i gry w pobliskich lasach oprócz zapoznawania się z okolicami, pozwalały 

także rozwijać harcerskie umiejętności, które podsumowano podczas uro-
czystego rajdu w drugim tygodniu obozu. Jak się okazało używanie busoli, 
czy udzielanie podstawowej pierwszej pomocy nie jest już dla żadnego 
mosińskiego harcerza tajemnicą, a zwycięzcami rajdu, zostali członkowie 
21 Wodnej Drużyny Harcerskiej „Hals”! 

Oprócz szlifowania technik skautowych, uczestnicy obozu mogli zrelakso-
wać się na kajakach, rowerkach wodnych, kąpielisku, miejscu ogniskowym, 
a nawet żaglówce. Wszystko odbywało się pod okiem wykwalifi kowanej 
kadry, która czuwała nad bezpieczeństwem każdej harcerki i każdego har-
cerza. Swoją obecnością obozowy czas urozmaicił także zastęp Państwowej 
Straży Pożarnej z pokazami pierwszej pomocy, wozów bojowych i sprzętu 
pożarniczego. Nie obyło się bez alarmów ewakuacyjnych, które wzboga-
cone o obecność funkcjonariuszy były niezwykle realistyczne. Ponadto 
mieliśmy okazję uczestniczyć w grze zorganizowanej przez Nadleśnictwo 
w Lubniewicach, dotyczące darów lasu. Podczas obozu odbyło się jeszcze 
jedno ważne wydarzenie - Jubileuszowy Festiwal Piosenki „Złota Nutka”. 

W trakcie przeglądu harcerze zaprezentowali się we własnych interpreta-
cjach, ważnych dla mosińskiego harcerstwa, piosenek i szant. Punktowa-
ne były nie tylko śpiew i własny akompaniament, ale także nienaganne 
umundurowanie i kreatywność drużyn. Każda drużyna doskonale sobie 
poradziła!  Dzięki dofi nansowaniom z Kuratorium Oświaty, Gminy Mo-
sina oraz z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu ROHIS 
(Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skau-
towych) hufi ec mógł zaoferować uczestnikom atrakcyjny program oraz 
pamiątki obozowe. Ponadto pomoc ze strony naszych sojuszników, kadry 
oraz rodziców była kluczowa podczas organizacji obozu. 

Po jubileuszowym obozie Hufca ZHP Mosina pozostały już tylko wspo-
mnienia, ale to nie oznacza, że to koniec obchodów tej wspaniałej rocznicy. 
Już we wrześniu mosińskich harcerzy czeka Zlot Hufca, który na pewno 
dostarczy wielu nowych wrażeń i da siłę na nowy rok szkolny, akademic-
ki i harcerski. Co prawda, nie będą to już dwa tygodnie, a weekend, ale 
podobno wszystko, co dobre szybko się kończy... 

Oprac. Joanna Nowaczyk 




