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Drodzy Czytelnicy,
Styczniowy numer „Informatora Mosińskiego” poświęcony jest istotnym z punktu widzenia samorządu i mieszkańca sprawom. To nowy budżet na rok 2017 i wykaz zadań inwestycyjnych, które Burmistrz i Rada Miejska
przewidzieli do realizacji w bieżącym roku budżetowym.
Możecie Państwo szczegółowo zapoznać się z wykazem tych
zadań, zaglądając na dalsze strony gazety.
Ważna sprawa to przypomnienie o zmianach w odbiorze odpadów komunalnych, którego system od 1 stycznia
2017 r. obsługuje spółka gminna – Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych.
Mieszkańcy zostali zobowiązani do wypełnienia nowych
deklaracji i większość z Państwa już ten obowiązek wypełniła. Dla tych mieszkańców,
do których formularz deklaracji nie dotarł, dołączamy go do „Informatora Mosińskiego” i prosimy o jak najszybsze wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Mosinie lub Gminnego Centrum Informacji. Prosimy także o wyrozumiałość tych z Państwa, którzy wciąż czekają na indywidulany numer rachunku bankowego. Publikujemy
także harmonogram wywozu śmieci dla całej Gminy, na rok 2017.
W grudniu ubiegłego roku minęła połowa kadencji tego samorządu. Burmistrz Gminy Mosina, a także Rada Miejska dzielą się z tej okazji z Czytelnikami refleksją, dokonując małego podsumowania.
Ze względu na obszerność tych materiałów, styczniowy numer „Informatora Mosińskiego” nie pomieścił artykułów z innych rubryk, do których zapewne Państwo już się
przyzwyczailiście, za co przepraszam i obiecuję, że to czego tym razem zabrakło w naszej gazecie, Czytelnik znajdzie w jej lutowym numerze.
Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
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Budżet na 2017 rok
Chyba najbardziej oczekiwanym dokumentem przed zakończeniem
roku kalendarzowego w każdej gminie jest uchwała budżetowa, prezentująca stan finansów samorządu lokalnego w nadchodzącym
roku.
Podczas sesji budżetowej, która miała miejsce 29 grudnia 2016
roku, radni Rady Miejskiej
w Mosinie uchwalili budżet mosińskiej wspólnoty samorządowej. Za przyjęciem Uchwały
Budżetowej głosowało 14 radnych, 5 radnych się wstrzymało,
2 radnych było nieobecnych.
Uchwalony budżet na 2017
rok wyraźnie odbiega od
budżetów ostatnich dwóch lat.
Na zmiany w umieszczonych
kwotach dochodów, jak i wydatków obecnego budżetu wpływ
miało kilka czynników, w tym
głównie program 500+, nowelizacja ustawy „Prawo zamówień
publicznych” oraz proponowane
nowelizacje dotyczące reform
systemu oświatowego. Nie bez
znaczenia jest także przypadająca
na 2017 rok realizacja Budżetu
Obywatelskiego Gminy Mosina.
Po stronie dochodów Gminy
Mosina na 2017 rok budżet został zaplanowany w kwocie 124
389 991,47 zł, zaś po stronie wydatków na kwotę 130 710
039,55 zł. Ustalono, że planowany deficyt w wysokości 6 320
048,08 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 24 765 167,11 zł.
Dla przypomnienia, wydatki
majątkowe w budżecie na koniec grudnia 2015 roku zaplanowane były w kwocie 15 719
842,75 zł, a w grudniu 2016
roku zaplanowana kwota po
stronie wydatków majątkowych
wyniosła 19 784 264,80 zł.
W roku 2017 przewidziana jest
przede wszystkim kontynuacja
i uruchamianie dalszych inwestycji kubaturowych. To między
innymi realizacja kolejnego etapu budowy hali sportowej przy
Zespole Szkół w Krośnie – przeznaczona kwota na rok 2017 to
5 500 000,00 zł, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Krosinku – przeznaczona kwota 7 080 000,00 zł, rozpoczęcie
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rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach – przeznaczona kwota na rok 2017 to
600 000,00 zł, projekt pływalni
dla lokalizacji przy Parku Strzelnica w Mosinie – kwota 200
000,00 zł.
Obecny budżet to także możliwość zrealizowania własnych
pomysłów inwestycyjnych przez
lokalne społeczności w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Z zaplanowanej kwoty 1 202 915,00
zł udało się zatwierdzić zadania
o łącznej wartości 1 114 437,43
zł. Pełna lista zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego znajduje
się
pod
linkiem:
http://www.bogm.mosina.pl/asp/
pliki/aktualnosci/lista_zadan_zatwierdzonych_przez_zespol_programowy_bogm.pdf.

nalnymi – 6.304.540,00 zł, utrzymanie zieleni w Gminie – 1 128
940,00 zł oraz oświetlenie ulic,
placów i dróg – 2.788.674,15 zł,
w tym zakup energii – 2 014
265,60 zł.
Wydatki z budżetu gminy
związane z utrzymaniem oświaty oraz rodziny stanowią łącznie
kwotę 73 358 582,00 zł (oświata 45 672 561,00 zł – 34,84%
wydatków z budżetu ogółem,
rodzina 27 686 021,00 zł –
21,18% ogólnych wydatków
z budżetu). Według kolejności
największe udziały w wydatkach
z budżetu Gminy w roku 2017
mają: oświata i wychowanie –
34,84%, rodzina – 21,18%, gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 9,00%, transport –
8,08%, kultura fizyczna – 5,87%.
Reasumując należy powiedzieć,
że obecny budżet, pomimo zaplanowanego deficytu w kwocie
przekraczającej sześć milionów
złotych nadal jest budżetem bezpiecznym. Także w obecnym
roku budżetowym staraliśmy się
zoptymalizować zarówno dochody, jak i wydatki. Okolicz-

ności zewnętrzne sprawiły jednak, iż należało podjąć decyzje,
które z pozoru mogą zawierać pewien stopień ryzyka. Te decyzje
to przede wszystkim uruchomienie niemal jednocześnie
dwóch programów rozbudowy
szkół w Krosinku oraz w Czapurach, spowodowane czynnikami demograficznymi w niektórych rejonach Gminy oraz
pracami nad nowelizacją systemu
oświatowego. To także uruchomienie procesu odbioru odpadów przez własną spółkę komunalną dzięki zmianom w ustawie
„Prawo zamówień publicznych”,
to podjecie decyzji o kontynuacji budowy hali sportowej przy
Zespole Szkół w Krośnie. Głęboko wierzę w to, że postawione
przed sobą zadania, wyrażone w
Budżecie Gminy Mosina na 2017
rok uda nam się zrealizować.

Jerzy Ryś
Burmistrz
Gminy
Mosina

Środki inwestycyjne, zaplanowane w budżecie Gminy na 2017
rok przewidziane są nadal na pokrywanie kosztów zadań związanych z budową dróg gminnych
oraz powiatowych, projekty
i budowę chodników, projekty
i budowę ulic wraz z odwodnieniem, budowę oświetlenia drogowego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, udział w projekcie Obwodnicy Południowo Wschodniej,
kontynuację projektu Czerwonki, kontynuację prac nad projektem zbiornika retencyjnego
dla Osiedla nr 5 Nowe Krosno
itd. Bardziej szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych
Gminy zawarte są w załączniku
nr 7 do budżetu Gminy na rok
2017, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina. Wykaz zadań inwestycyjnych
do
realizacji
w bieżącym roku znajdziecie
także Państwo w tym numerze
„Informatora Mosińskiego”.
Środki przewidziane na prowadzenie gospodarki komunalnej oraz na ochronę środowiska
stanowią kwotę prawie 11 764
485,82 zł. Główne wydatki
związane z tymi działaniami to
gospodarka odpadami komu-
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Sygnalizacja świetlna
oraz półrogatki zamontowane

Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
– ważniejsze działania
i decyzje – listopad
29 listopada - 29 grudnia
FINANSE
• przygotowanie projektów uchwał
na 2017 r. w sprawie: wprowadzenia
opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, określenia stawek podatku od środków
transportowych, obniżenia średniej
ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso, zmiany uchwały budżetowej
na 2016 r., zmiany WPF na lata 2016
– 2022.
• zarządzeniem nr 00501.361.2016
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28
listopada 2016 r. dokonano zmiany
budżetu Gminy Mosina,
• przedłożono Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania projekt budżetu na
2017 rok oraz projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 –
2022.

KRONIKA INWESTYCJI
Zakończono:
• budowę sieci wodociągowej w Daszewicach ul. Dolna,
• budowę ulic: Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie oraz ul. Polnej
w Krośnie (w trakcie prace odbiorowe),
• budowę chodnika w Borkowicach
(trwają prace odbiorowe),
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej
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22 grudnia przejazd kolejowo
– drogowy w ciągu ul. Leśnej
w Krośnie został przekwalifikowany z kat. „D” do kat. „B”
linii kolejowej nr 271 Wrocław
– Poznań w km 144,146. Kategoria B to przejazd kolejowodrogowy, na którym ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów
przejazdowych, wyposażonych
w sygnalizację świetlną i rogatki
zamykające ruch drogowy).
Na tym przejeździe kolejowym w ciągu ul. Leśnej w Krośnie zamontowano półrogatki kolejowe U-13b oraz sygnalizację świetlną. Do czasu zakończenia wstępnej eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na przejeździe kolejowym pozostawiono znaki B-20 „STOP”. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do istniejącego oznakowania i zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdu kolejowego.

Wyłożenia planów – Mosina
MPZP dla ternu przy ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej: trzecie wyłożenie
Informujemy, że od 17 stycznia do 8 lutego 2017 r. do publicznego wglądu wyłożony
będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy
ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju 119,
w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, godz. 15.00 – sala 110.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2017 r.

MPZP dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr. ewid. 1829/3
obręb Mosina
Od 27 grudnia 2016 r. trwa ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej,
Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr. ewid. 1829/3 obręb Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest również zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl > BIP > Organy Gminy > Burmistrz > Obwieszczenia planistyczne > Plany miejscowe.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2017 r.

INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Grunty dla wspólnot lokalnych
Gmina Mosina podejmuje działania na
rzecz lokalnych społeczności, których celem ma być pozyskanie gruntów dla mieszkańców sołectw. Bardzo często inicjatywa
wychodzi oddolnie. Oto kilka przykładów.

Mosina wystąpi o tę część gruntu, która
w planie miejscowym znajduje się poza obszarem drogi powiatowej. Wówczas Gmina Mosina wraz ze społecznością Daszewic
zagospodaruje przejęty grunt.

Krosno

Czapury

Sołtys wsi Krosno Ryszard Rybicki wraz
z Radą Sołecką zwrócili się do gminy
o zbadanie stanu własności gruntu, na który znajduje się świetlica wiejska. Zbieranie
materiałów do komunalizacji zostało zapoczątkowane 10 września 2012 r. Wtedy
wyszły zapytania do różnych organów jak
i instytucji w sprawie tej nieruchomości.
Pismem z dnia 17 grudnia 2012 r. Gmina skierowała wniosek do Wojewody
o komunalizację. Trzy miesiące później, 18
lutego 2013 r. Wojewoda wydał decyzję
o komunalizacji. Dziś na działce stoi świetlica wiejska. Obszar będzie dalej zagospodarowywany.

Przypomnijmy ostatnią sytuację. Z inspiracji jednej z mieszkanek osiedla
w Czapurach pojawiła się sprawa możliwości pozyskania dla społeczności lokalnej ok. 1 ha gruntu. W dniu 30 listopada
2016 r. doszło do spotkania w Nadleśnictwie Babki.
Podjęto wstępne ustalenie o możliwości
najmu/dzierżawy do 10/30 lat z możliwością późniejszej zamiany/zakupu gruntu o powierzchni ponad 1 hektara (przybliżony kształt został naniesiony na mapkę).

Daszewice
Sołtys wsi Daszewice Elżbieta Jarecka, jak
i grupa mieszkańców wsi podjęła starania
o wydzielenie części działki, na której
częściowo znajduje się droga powiatowa
w historycznym centrum Daszewic.
Z informacji uzyskanych przez pracownika urzędu miejskiego w sierpniu 2016 r.
wynika, że Zarząd Dróg Powiatowych
przygotuje projekt podziału nieruchomości dz. 179/6 zgodnie z planem miejscowym i przedłoży go jako załącznik do
wniosku do Wojewody w sprawie przekazania gruntu Powiatowi Poznańskiemu.
Po dokonaniu podziału gruntu Gmina

Kilka refleksji
W wielu miejscowościach Gmina przez
lata wyprzedała lub nie miała gruntów, które byłyby zlokalizowane w centralnych
miejscach wsi, a które można by przeznaczyć na cele wspólne. Powyższe przykłady
pokazują, iż przy zaangażowaniu lokalnych
społeczności, wręcz pojedynczych osób,
można podjąć działania dla pozyskania takich gruntów. Samorząd to wspólnota nas
wszystkich.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza
Gminy Mosina

Zgłoś się po „Pudełko życia”
Pudełko Życia to akcja skierowana do osób
starszych, przewlekle chorych i mieszkających samotnie. Ma na celu ułatwienie służbom ratowniczym niesienia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.
Pudełko przechowuje się w lodówce - jest łatwo
dostępna i obecna w prawie każdym domu.
Gdzie odebrać pudełko?
Urząd Miejski w Mosinie - Biuro Obsługi Interesanta - Gminne Centrum Informacji w Mosinie - Przychodnia Medicomplex - Apteka
Gencjana - Krosno - Apteka Macierzanka – Rogalinek
Patronem akcji jest Burmistrz Gminy Mosina

INFORMACJE Z URZĘDU

w Mosinie ul. Krótka.
Rozpoczęto lub w trakcie realizacji:
• opracowano projekt i uzyskano
pozwolenie na budowę dla świetlicy
wiejskiej w Krajkowie.
Zawarto umowy:
• na wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na
budowę sieci wodociągowej od działki
nr ewid. 50/15 w Rogalinie do ul. Szerokiej w Mieczewie,
• na wykonanie koncepcji odwodnienia dróg w Dymaczewie Nowym,
• na wykonanie koncepcji budowy
ul. Sikorskiego w Rogalinku,
• na wykonanie projektów budowy
chodników na ul. Śliwkowej, Obrzańskiej i Agrestowej w Mosinie oraz budowy ul. Brzechwy w Mosinie,
W trakcie procedury przetargowej:
• rozbudowa Szkoły Podstawowej
przy ul. Wiejskiej w Krosinku – etap
I – budynek dydaktyczny.
Ponadto:
• zakupiono i dostarczono kostkę brukową dla sołectwa Babki,
• zakupiono kostkę brukową dla wsi
Sowinki,
• zakupiono ogrodzenie na teren
przy Szkole Podstawowej w Rogalinku
• odbyło się spotkanie przedstawicieli
Starostwa Powiatowego i Gminy Mosina w celu omówienia problemów
związanych ze wspólną realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• podpisano umowy w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości
w Wiórku i w Pecnej, które przeszły
z mocy prawa na własność gminy
z przeznaczeniem pod przyszłe drogi
publiczne gminne,
• zawarto umowy notarialne nabycia
nieruchomości drogowych w Krośnie
ul. Rzemieślnicza oraz w Rogalinku ul.
Lipowa,
• ogłoszeno przetargi (4) na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w Dymaczewie Starym oraz w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej,
• przeprowadzono procedurę przetargową na oddanie gruntu rolnego
w Rogalinie w dzierżawę,
• zawarto umowę sprzedaży działki
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przeznaczonej na cele budownictwa
mieszkaniowego w Dymaczewie Starym,
• wydano 11 decyzji zatwierdzających
projekt podziału nieruchomości.

MIENIE KOMUNALNE
• lokale komunalne, socjalne, uzytkowe: przyznano lokal mieszkalny
wraz z pospisaniem umowy najmu
pogorzelcom z Rogalinka; opróżniono
2 lokale mieszkalne w Pałacu przy ul.
Krotowskiego 16 wraz z pospisaniem
umów najmu dla mieszkań komunalnych przy ul. Pożegowskiej 17 w Mosinie i ul. Bocznej w Krośnie,
• utrzymanie dróg: bieżące utrzymanie zgodne z zapotrzebowaniem,
bieżące profilowanie i zasypywanie
gruzem zadoleń dróg gruntowych, remont fragmentu chodnika na ul. Wawrzyniaka w Mosinie, utwardzenie drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół
w Mosinie,
• uzgodnienia, decyzje, odszkodowania: wydano 49 zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego, 27 decyzji rocznych za
wybudowaie urządzeń w pas dorgowy,
warunki techniczne dla przebiegu trasowego 15 urządzeń w pasie drogowym, uzgodniono 2 projkety stałej organizacji ruchu, 5 lokalizacji zjazdów
indywidualnych, prowadzenie spraw
związanych z modernizacją linii kolejowej E-59 realizowaną prze PKP PLK,
• transport: wprowadzono zmiany do
projektu uchwały w sprawie Strefy
Płatnego Parkowania w Mosinie w zakresie wniosków radnych, trwają
uzgodnienia dot. projektu stałej organizacji dla strefy płatnego parkowania,
• place zabaw, obiekty małej architektury: montaż 3 psich stacji, 3 ławek
oraz zlecenie montażu 3 koszy na
śmieci dla Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy”; zlecenie dostawy i montażu 3 psi
chstacji oraz konstrukcji garażowej
dla Osiedla nr 6 „Za Moreną”; zlecenie zakupu i montażu zamka wrzutowo-monetowego do drzwi toalety wolnostojącej na Zielonym Rynku.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Projekty planów na etapie
sporządzania:
• MPZP Mosina Śremska – Leśmiana:
dla terenów zabudowy technicznoprodukcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ul.
Śremskiej w Mosinie, obejmujących ob-
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Karta Mieszkańca
Finalizujemy sprawę powstania Karty Mieszkańca. Materiały, w tym m.in. projekty uchwały i regulaminu zostały w pierwszym rzędzie przekazane Komisji Promocji
Gminy i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej.
Podstawowym celem Karty Mieszkańca jest zachęcenie do pełnej identyfikacji mieszkańców z gminą, w której mieszkają. Według zamierzenia, posiadacze karty otrzymają szereg zniżek na różnym poziomie na usługi gminne. Dotyczy to choćby komunikacji gminnej prowadzonej przez ZUK, jak i w przyszłości np. opłat za korzystanie z pływalni. O kartę, według projektu, mogliby się ubiegać zameldowani mieszkańcy Gminy Mosina (karta na kilka lat), jak i niezameldowani, którzy w deklaracji podatku PIT wskażą Gminę Mosina jako miejsce zamieszkania (karta na rok). Udział
Gminy Mosina w podatku PIT stanowi ok. 32 mln zł. To największa pozycja po stronie dochodów budżetu gminy.
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Usuwanie drzew i krzewów
– zmiana przepisów
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się
przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

DRZEWA:
Osoby fizyczne – nie jest wymagane zezwolenie (niezależnie od obwodu pnia
drzewa), jeżeli:
- usunięcie drzewa nie jest związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
W przypadkach, gdy usunięcie drzewa
ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, osoby fizyczne mają
obowiązek wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm
przekracza:

- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm– w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Osoby prawne – zgodnie z ustawą
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz.
2249).

KRZEWY:
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów w skupisku do
25 m2 zarówno dla osób fizycznych jak
i prawnych, bez względu na cel usunięcia.
Wszelkie pytania dotyczące usuwania
drzew i krzewów prosimy kierować o Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, tel. (61) 8 109 546, (61) 8 109
547, lub e-mail: ekologia@mosina.wokiss.pl

Nowa spółka – do wywozu śmieci
Pod koniec 2016 roku Gmina Mosina powołała do życia nową spółkę – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
Powołanie nowej spółki to konsekwencja dwóch okoliczności – zmiany prawa i woli
wywozu śmieci przez własną firmę. Zmienione prawo pozwala na zlecanie przez gminę wywozu śmieci spółce komunalnej na zasadzie in-house m.in. pod tym warunkiem, że ponad 90% działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej. Zakład Usług
Komunalnych (ZUK) od dwóch lat wykonuje na zlecenie AQUANET przyłącza kanalizacyjne na terenie Gminy Mosina, ale również w Gminie Kórnik, Puszczykowo,
Swarzędz. Cieszymy się, że ZUK wykonując prace na zlecenie AQUANET zwiększa
swoje zyski. Jednakże ten rozrost działalności ZUK nie pozwala spółce na odbiór śmieci w trybie in-house. Gmina, chcąc samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami,
musiała powołać do życia nową spółkę – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK).
Prezesem w ZUK jak i w nowym PUK jest jedna osoba - Andrzej Strażyński, dla zaoszczędzenia kosztów administracyjnych.
Redakcja



INFORMACJE Z URZĘDU

www.mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Pamięci powstania wielkopolskiego

Z okazji 98. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego Gmina Mosina uczciła pamięć tego zwycięskiego zrywu i jego uczestników – mieszkańców Ziemi
Mosińskiej.
Na cmentarzach parafialnych w Mosinie i w Rogalinku
oznakowanych zostało 28 grobów powstańców wielkopolskich z Ziemi Mosińskiej. Znakowanie sfinansowała Gmina Mosina, która akcję przeprowadziła z pomocą regionalistów Włodzimierza Gabrielskiego, Jacka
Szeszuły i autorki tekstu.
Groby powstańców, których rodziny nie wystąpiły jeszcze o oznakowanie, tradycyjnie oznaczone zostały własnoręcznie wykonanymi rozetkami przez Krąg Instruktorski
T.W.A Elita.
Dwudniowe uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia, symbolicznym poświęceniem oznakowania grobów. Po mszy
św. o godz. 10 w kościele. św. Michała Archanioła w Rogalinku i po mszy św. o godz.
12 odprawionej w kościele św. Mikołaja w Mosinie, proboszczowie tych parafii poprowadzili procesję wiernych – rodzin powstańców i parafian – na cmentarze, gdzie
odbyła się skromna uroczystość.
Na grobach powstańców zapłonęły znicze, które rodzinom w imieniu wszystkich
mieszkańców przekazał Burmistrz Gminy Mosina. Również członkowie mosińskiego Fan Clubu Stowarzyszenia Kibiców Lecha zapalili na tych mogiłach swoje znicze,
czcząc w ten sposób pamięć powstańców.
27 grudnia, dokładnie 98 lat od wybuchu powstania, odbyła się manifestacja patriotyczna przy kamieniu pamięci Piotra Mocka z 15 Pułku Ułanów Poznańskich – jedynego poległego powstańca z Mosiny. W tej uroczystości udział wzięli przedstawiciele mosińskiego samorządu, delegacje różnych lokalnych środowisk, rodziny powstańców oraz mieszkańcy. Uroczystość zorganizowaną przez Mosiński Ośrodek Kultury uświetniła obecność wielu pocztów sztandarowych. W okolicznościowym montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich oraz Zespołu Szkół w Krośnie, starającego się o patronat 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. Na koniec Kibice Lecha otoczyli to miejsce pamięci, odpalając w symbolicznym akcie race.
Bohaterom cześć i chwała!
J. Nowaczyk

Kontakt dla rodzin zainteresowanych oznakowaniem grobu powstańca:
W. Gabrielski – tel. 506 077 809,
J. Szeszuła – tel. 605 380 487,
J. Nowaczyk (Urząd Miejski w Mosinie) – tel. 503 017 261, 61 8 109 553

szar pomiędzy bocznicą kolejową od linii E-59 Wrocław–Poznań, ulicą Leśmiana, ulicą Śremską wraz z tymi ulicami oraz torami kolejowymi linii E-59
Wrocław-Poznań,
• 6 MPZP: dla terenów wsi Żabinko
oraz terenów części wsi Sowiniec
i Sowinki, dla terenów części miasta
Mosina oraz części wsi Sowiniec, dla terenów części wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina, dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, dla
terenów części wsi Krosno oraz części
wsi Drużyna, dla terenów części wsi
Krosno,
• MPZP Mosina, Drużyna, Pecna:
przeznaczenie terenów dla inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy,
• MPZP Pecna: dla zachodnich
i północnych terenów wsi,
• MPZP Krosno, Krosinko: dla terenów części wsi.
Projekty planów miejscowych na
etapie opiniowania i uzgadniania:
• MPZP Babki, Sasinowo, Rogalinek
(grunty rolne i leśne) dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek tj.
dla terenów lasów, terenów rolniczych
oraz terenów wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, poza zwartymi jednostkami osadniczymi na obszarze
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek,
• MPZP Wschodnia obwodnica miasta Mosina, dla przebiegu wschodniej
obwodnicy miasta Mosina – etap I,
łączącej ul. Piotra Mocka w Mosinie
(droga wojewódzka nr 431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach – Drużynie (droga powiatowa nr
2465P) z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.
• MPZP Dymaczewo Nowe: dla terenów przy Jeziorze Dymaczewskim
w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą wojewódzką nr
431 Stęszew – Mosina – Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84
obręb Dymaczewo Nowe), wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59
obręb Dymaczewo Nowe, południową
granicą działki o nr ewid. 58 obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą
Jeziora Dymaczewskiego (działki o nr
ewid. 318 obręb Dymaczewo Nowe)
i północnymi granicami działek o nr
ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo
Nowe,

Fotoreportaż z uroczystości na okładce
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• MPZP Krosinko (usługi w zieleni):
dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od
północnego zachodu Kanałem Mosińskim oraz od północy ul. Lipową
w Krosinku,
• MPZP Rogalin: dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi.
Projekty planów na etapie
wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Czapury (północny zachód):
dla północno-zachodnich terenów wsi
Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, granicą
administracyjną Gminy oraz ul. Poznańską,
• MPZP Mosina Strzelnica II: dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i ul. Strzeleckiej
w Mosinie, terenu parku gminnego
„Strzelnica” oraz terenu usług na
działce o nr ewid. 1829/3 obręb Mosina obejmujących obszar pomiędzy ul.
Jarzynową, Bukową, Kalinową, drogą
tj. działką o nr ewid. 1829/1 obręb Mosina wraz z tymi ulicami, ul. Strzelecką
i Leszczyńską, terenu parku gminnego
„Strzelnica”, usytuowanego na działce
o nr ewid. 1827 obręb Mosina oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3
obręb Mosina,
• MPZP Mosina Wawrzyniaka –
Łazienna: dla terenu przy ul. Wawrzyniaka i ul. Łaziennej w Mosinie, usytuowanego pomiędzy ul. Wawrzyniaka i ul. Niezłomnych wraz z tymi ulicami, Kanałem Mosińskim oraz ul.
Łazienną w Mosinie.
Projekty planów na etapie rozpatrywania uwag złożonych podczas
wyłożenia do publicznego wglądu:
• MPZP Krajkowo zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną gminy
oraz granicą administracyjną wsi.
Procedowanych jest obecnie 18 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mosina. Informacje dotyczące wszystkich dokumentów planistycznych, obszaru objętego
planami i etapu ich procedowania,
można znaleźć na BIP-ie -> Organy
gminy->Burmistrz->Obwieszczenia pla-



styczeń, 2017

Dla bezdomnych zwierząt
Bezdomność zwierząt jest
problemem wynikającym
głównie z ich porzucania
przez właścicieli, pozbywania
się z hodowli, czy dopuszczenia do niekontrolowanego
rozmnażania się. Główna
przyczyna
bezdomności
psów i kotów tkwi w naszych
zachowaniach. Jedynie przez
ich zmianę możemy zmniejszyć cierpienia bezdomnych
zwierząt, głównie psów
i kotów. Naszym społecznym
obowiązkiem jest otoczyć opieką takie zwierzęta, zwłaszcza podczas groźnych dla nich miesiący zimowych.
Doraźnym rozwiązaniem problemu bezdomności zwierząt
domowych są schroniska. W październiku minął rok funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Skałowie prowadzonego przez związek 11 gmin. Do tych gmin należy także Gmina Mosina. W pierwszym roku schronisko przyjęło 595 zwierząt, w tym
441 psów, 146 kotów i 8 królików. Z tej liczby, 372 zwierzęta odebrano i adoptowano,
a stanowi to 62,4 % podopiecznych tego miejsca. Z Gminy Mosina do tej pory do Skałowa
trafiło 60 psów i 34 koty.
Schronisko zostało wybudowane i jest utrzymywane ze składek 11 gmin. Jego działalność wspierają także w różny sposób ludzie dobrej woli – darczyńcy i wolontariusze. Prężnie
działa w nim adopcja zwierząt, ponadto prowadzona jest działalność komercyjna.
W schronisku funkcjonuje hotel dla psów,
cmentarz dla zwierząt, niedługo oddany zostanie do użytku wybieg dla psów spoza schroniska, z możliwością kąpieli w stawie i korzystaniem z toru przeszkód.
Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś jest przewodniczącym zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. Po
roku działalności, pracę schroniska ocenia pozytywnie. – Schronisko działa bardzo dobrze. Organizowane są tu wystawy, spotkania, zajęcia
dla dzieci i młodzieży, szkolenia. Ze swoimi propozycjami w Schronisku pojawiają się organizacje pozarządowe. Jest to świetne miejsce na
edukację na temat bezdomności zwierząt i sposobów walki z tym zjawiskiem – mówi Jerzy Ryś. Zdaniem burmistrza należy jednak dążyć do tego, by liczba zwierząt, które trafiają do schroniska, była jak najmniejsza. Najlepszym rozwiązaniem byłaby ich adopcja na miejscu, w Mosinie. Niektóre gminy całkiem dobrze sobie z tym radzą. – Komorniki,
czy Puszczykowo, korzystają z działalności organizacji pozarządowych, które adopcję bezdomnych czworonogów załatwiają u siebie w gminie, a nasze rozwiązanie jest w zasadzie
jedno, zawieźć do schroniska – stwierdza J. Ryś. Burmistrz uważa, że rozwiązaniem, byłoby
zaktywizowanie się gminnych organizacji pozarządowych, które pomogłyby w propagowaniu i przeprowadzaniu adopcji. – Docelowo powinniśmy robić wszystko, żeby te zwierzęta znajdowały swoich opiekunów spośród mieszkańców naszej gminy.
Osobnym problemem są „bezdomne” koty. Z uwagi na specyfikę kocich zachowań bardzo trudno odróżnić kota bezdomnego od wolno żyjącego. – Kot jest zwierzęciem kochającym wolność. Jeżeli jest wypuszczany z domu i wędruje po okolicy, to tę okolicę anektuje nawet w promieniu kilku kilometrów. Takiego kota łatwo pomylić z osobnikiem wolno żyjącym, który egzystuje wśród ludzkich domostw, ale nie posiada swojego właściciela
i domu, rodzi się poza domem człowieka i tam kończy swoje życie, zazwyczaj nie dożywając
10 lat. Kot wolno żyjący nie jest kotem bezdomnym. Kot bezdomny, to kot domowy, któ-
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ry z różnych powodów utracił ten dom i nie jest
przystosowany do życia na wolności. Są też koty
dziko żyjące, ale te nie są przedmiotem naszych
rozważań. Dla przypomnienia w Polsce dziko
żyjącymi kotami są ryś oraz żbik. – tłumaczy Jerzy Ryś.
Ludzie nie rozumieją kociej specyfiki jak i tego,
że schronisko nie jest miejscem dla kota. Do schroniska mogą trafić tylko te koty, które utraciły dom i wymagają adopcji, gdyż nie udało się ustalić właściciela kota. Schronisko (posiadające kociarnię) powinno być w życiu kotka tylko epizodem przejściowym.
Schronisko oczywiście musi się kotem zająć. – Jest tam leczony, jeśli zachodzi taka potrzeba poddany sterylizacji bądź kastracji, by wracając do środowiska nie mnożył niechcianych
miotów. Po odzyskaniu zdrowia i dobrej kondycji oddajemy go środowisku. Bez ważnego
powodu nie powinniśmy odławiać kota wolno żyjącego ze środowiska, w którym on się dobrze
czuje, gdzie jest wolny i gdzie poluje by przetrwać. Takie postępowanie jest niedopuszczalne – wyjaśnia burmistrz.
By kot w środowisku przetrwał, potrzebna jest mu pomoc człowieka. Co możemy dla
niego zrobić, zwłaszcza teraz, w miesiącach zimowych? – Możemy wyznaczyć miejsca,
w których koty będą mogły w czasie zimy przebywać. Kot je odnajdzie i zasiedli. W takich
miejscach powinien znaleźć się ocieplony drewniany domek dla kotów, miseczka z wodą
i z pokarmem. Oczywiście należy zadbać o warunki sanitarne panujące w wyznaczonym
miejscu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, dorosłe koty można poddać sterylizacji lub kastracji.
Wszystkie przytoczone działania są naszym obowiązkiem, nakładanym na nas przez prawo. Wtedy kot ma szansę przetrwać zimę, korzystając jednocześnie ze swojej wolności – mówi
Jerzy Ryś.
Organizacje pozarządowe chcące zająć się problemem bezdomności zwierząt zachęcamy do współpracy z Gminą Mosina. Zainteresowani adopcją zwierząt przebywających
w Skałowie niezbędne informacje uzyskają na stronie www.schronisko-skalowo.pl
w zakładce Adopcje.
Miejsce Czasowego Pobytu (Przytulisko) dla zwierząt w Mosinie znajduje się przy Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie ul. Sowiniecka 6B, kontakt: tel. 697 888 324, 697
888 422, sosbezdomniaki@wp.pl,
www.facebook.com/sosbezdomniaki.mosinskieprzytulisko
J. Nowaczyk

Uwaga mieszkańcy!
Dofinansowania dla mieszkańców z WFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”.
Tylko dwa tygodnie będzie trwał nabór wniosków dla osób chcących zakupić odnawialne źródła energii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zacznie udzielać pożyczek umarzalnych nawet do 30 %. Z oszczędnością można kupić nowe: pompy ciepła wraz z niezbędną instalacją, panele fotowoltaiczne wraz z niezbędną instalacją, kolektory słoneczne wraz z niezbędną instalacją,
małe elektrownie wiatrowe, centrale wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz
z instalacją poboru i oddawania powietrza (w tym również gruntowego wymiennika ciepła).
Nabór wniosków będzie trwał od 10 stycznia do 23 stycznia.
Szczegółowe informacje i ważne dokumenty znajdują się na stronie WFOŚiGW
w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/inwestycjew-zakresie-odnawialnych-zrodel-energii-dla-budynkow-mieszkalnychjednorodzinnych.html
Akcja realizowana jest w ramach Programu Priorytetowego „Inwestycje w zakresie
odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE 2017”.
Informacje o naborze wniosków: WFOŚiGW w Poznaniu: ul. Szczepanowskiego 15
A, 60-541 Poznań, tel.: 61 845 62 00, www.wfosgw.poznan.pl

nistyczne->Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania.

OCHRONA ŚRODOWISKA
• przeprowadzenie konsultaci społecznych w przedmiocie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022,
• przeniesienie miejsca czasowego
pobytu zwierząt bezdomnych z ul.
Krotowskiego 16 w Mosinie na ul. Sowiniecką 6G w Mosinie (teren ZUK-u),
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym CZO SELEKT w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• współpraca ze Związkiem Międzygminnym Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie w zakresie odłowu i opieki nad zwierzętami bezdomnymi –
dostarczenie 1 psa do schroniska
w Skałowie,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5), w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
(35),
• prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu nawożenia ziemi,
zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz usuwania odpadów z miejsc na
ten cel nieprzeznaczonych,
• utrzymanie oraz zagospodarowanie
zieleni na terenie Gminy Mosina,
• przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych nasadzonego w latach 2013
– 2015 materiału roślinnego.

SPOTKANIA
• z Nadleśniczym Nadleśnictwa Konstantynowo Wojciechem Grześkowiakiem w sprawie podsumowania dotychczasowej współpracy Gminy Mosina z Nadleśnictwem oraz jej kontynuowania w przyszłym roku,
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w spotkaniu
w Nadleśnictwie Babki m.in. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Babki Mieczysławem Kasprzykiem, sołtysem
Waldemarem Waligórskim, proboszczem ks. Rafałem Nowakiem w sprawie
pozyskania gruntu dla potrzeb społeczności osiedla w Czapurach,
• udział w konsultacjach społecznych
dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji,

Red
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• z radcą prawnym, dr Jędrzejem
Bujnym w sprawach związanych
z przejmowaniem przez Gminę Mosina zadania polegającego na obsłudze
gospodarki odpadami komunalnymi
przez własną spółkę komunalną PUK,
• z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu m.in. w sprawie
przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie, przebudowy fragmentu ul. Śremskiej w Mosinie, budowy chodnika
i odwodnienia w Daszewicach, budowy chodnika w Czapurach, przejścia
dla pieszych w ul. Żurawinowej oraz
kontrowersji wokół projektów dróg
wewnętrznych proponowanych przez
Starostwo Powiatowe,
• spotkanie zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha z posłem na Sejm
RP Tadeuszem Dziubą w sprawie
AQUANET-u,
• udział w posiedzeniu Zgromadzenia
Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu – podjęcie uchwały w sprawie
zmiany planu finansowego na rok
2016, zmiany WPF Związku na lata
2016-2019, w sprawie uchwalenia
WPF Związku na lata 2017-2020,
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2017 rok, w sprawie
nieodpłatnego przekazania mienia stanowiącego własność Związku Międzygminnego Centrum zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu
na rzecz gmin: Rokietnica, Tarnowo
Podgórne, Mosina,
• udział w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Aquanet S.A. – podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Działalności Spółki na rok 2017,
• udział w spotkaniu z projektantem
przygotowującym koncepcję oraz projekt obwodnicy „Czerwonka” Bartoszem Brzozowskim w sprawie wpływu
ostatnich zmian koncepcji obwodnicy
zasugerowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na harmonogram realizacji projektu w/w obwodnicy,
• z Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem w sprawie możliwości budowy Obwodnicy Południowo Wschodniej dla miasta Mosina,
• udział w 9 Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” w Skałowie – podjęcie
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Interwencje Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 9
w Mosinie oraz gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w rejonie działania

listopad/grudzień 2016
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 69 wyjazdów,
POŻARy: 34 wyjazdów,
ALARMy FAŁSZyWE: 5 wyjazdów.
Listopad był dla strażaków mniej intensywny statystycznie, w porównaniu do poprzednich miesięcy. Jednakże trzeba pamiętać, iż ilość wyjazdów nie przekłada się na charakter
tych zdarzeń. Wiele epizodów nie spowodowało poważnego uszczerbku na zdrowiu obywateli i kończyło się raczej na stratach materialnych. Pomimo tego w przekroju całego
miesiąca nie zabrakło działań ratowników SP, w których trzeba było wykazać się umiejętnościami zdobytymi przez lata pracy i ćwiczeń doskonalących w zawodzie strażaka.
Ostatni miesiąc 2016 roku objawił się w większym stopniu jesienną aurą pogodową niż
przymrozkami i opadami śniegu, które jak na okres zimowy występowały rzadko. Mimo to
(zresztą jak w każdym miesiącu roku) wielu kierowców nie potrafiło zachować szczególnej
ostrożności w ruchu drogowym.
l 12 listopada zastępy z JRG-9 zostały zadysponowane do zabezpieczenia lądowania
i startu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z przyjętego zgłoszenia wynikało, że LPR zadysponowany został do 8-miesięcznego dziecka z wysoką temperaturą i problemami oddechowymi. Po dojeździe na miejsce zdarzenia przed wylądowaniem śmigłowca LPR strażacy udali się pod wskazany adres, gdzie zastano matkę
wraz ze swoim synkiem. U dziecka występowała wysoka temperatura i objawy z nią
związane. Po kilkunastu minutach od przybycia niemowlę straciło przytomność i podstawowe funkcje życiowe. Strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo–oddechową,
która kontynuowana była wraz z zespołem LPR po ich przybyciu. Ku radości ratowników już w trakcie prowadzonych działań niemowlę odzyskało parametry życiowe. Decyzją lekarza dziecko zostało przetransportowane przez ZRM do szpitala im.
Krysiewicza w Poznaniu w celu dalszych badań.
l 24 listopada w godzinach przedpołudniowych do JRG-9 wpłynęło zgłoszenie
o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Rogalinek. Po przybyciu pierwszych
zastępów na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęty jest dom jednorodzinny.
Dzięki przytomności sąsiadów strażacy uzyskali informację o mężczyźnie przebywającym w jednym z zadymionych pomieszczeń. Zdobywszy takie informacje strażacy
bardzo szybko odnaleźli leżącego na podłodze nieprzytomnego człowieka, którego
natychmiast ewakuowano z palącego się budynku i przekazano strażakom znajdujący
się na zewnątrz. Dalsze działania ratowników SP polegały na przeszukaniu kolejnych
pomieszczeń w domu oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na źródła ognia.
Poszkodowanej, nieprzytomnej osobie została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc i po przekazaniu ZRM został on przetransportowany do szpitala w celu dalszej
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hospitalizacji. Po ugaszeniu pożaru, budynek został sprawdzony przy pomocy
urządzeń pomiarowych.
l 6 grudnia zastępy SP z JRG-9 zostały zadysponowane do wypadku na ul. Piotra
Mocka w Mosinie. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. W wyniku
zaistniałej sytuacji poszkodowane zostały dwie osoby, które wymagały hospitalizacji.
l 8 grudnia zastępy JRG-9 i OSP Mosina zostały zadysponowane na ul. Szkolną
w Mosinie w celu usunięcia trzech konarów drzewa, które były nadłamane i stwarzały zagrożenie dla osób przebywających na terenie boiska szkolnego.
l 17 grudnia zastępy JOP zostały zadysponowane do pożaru domu w miejscowości
Radzewice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano palącą się obudowę kominka
na parterze budynku mieszkalnego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody na pożar, rozbiórce obudowy
kominka, części sufitu i podłogi na piętrze. Po zakończonych działaniach pomieszczenia przewietrzono i sprawdzono miernikami.
l 19 grudnia około godziny 11.30 na skrzyżowaniu ulic Śremskiej i Leszczyńskiej,
miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Podsumowując stary 2016 rok możemy stwierdzić, że większość interwencji dotyczyła podobnych błędów ludzkich i świadomego działania człowieka, którego
można było uniknąć. W wielu przypadkach osoby, które brały udział w zdarzeniach
nie ucierpiały i pozostanie to w ich pamięci, jako przykre wydarzenie. Niestety przytrafiały się też takie akcje strażaków, w których uczestnicy doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu lub nawet stracili swoje życie. Wiele apeli i sytuacji z życia codziennego przekazywanych w różny sposób, zwłaszcza za pośrednictwem mediów
społecznościowych i Internetu, wciąż nie wpływa pozytywnie na myślenie człowieka.

uchwał w sprawie zmian uchwał:
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt” na rok
2016, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” na lata 2016-2025, podjęcia
uchwały: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Międzygminnego „Schronisko dla
Zwierząt” na lata 2017 – 2025,
w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego
„Schronisko dla Zwierząt” na rok
2017, w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie przez Związek
Międzygminny "Schronisko dla
Zwierząt " prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kostrzyn.
• udział zastępcy burmistrza Przemysława Mielocha w gminie Tarnowo
Podgórne w sprawie warunków umowy na odbiór odpadów przez firmę Toensmeier – obecni na spotkaniu byli
m.in.: zastępca Wójta Gminy Tarnowo
Piotr Kaczmarek, Dyrektor Toensmeier
Dariusz Buchwald, Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech.
Na podstawie relacji Burmistrza Gminy
Mosina oraz referatów Urzędu Miejskiego
– opracowała Joanna Nowaczyk.

Adrian Różański
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Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
grudzień
Rada Miejska w Mosinie obradowała na
dwóch sesjach: 20 i 29 grudnia. Odbyła
także 12 posiedzeń komisji stałych. Przebieg
posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Na sesji 20 grudnia Rada uchwaliła zmianę budżetu Gminy Mosina na rok 2016
oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.
Rada uchwaliła także przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie wykonania projektu budowlanego przebudowy ulicy Sowinieckiej
w Mosinie w ciągu drogi powiatowej nr
2466P. Radni przyjęli regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy Mosina, zmieniony program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Mosina oraz aktualizację „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na
lata 2015-2018 z perspektywą na lata
2019-2022”. Mimo długiej dyskusji Rada
Miejska w Mosinie nie głosowała nad
uchwałą dotyczącą zmiany Statutu Gminy
Mosina, z powodu zgłoszenia wniosku formalnego o przerwanie dyskusji i zwołanie
sesji dodatkowej poświęconej tylko temu
tematowi. Radni zajęli się także 18 skargami
jednego mieszkańca. Sesja, która odbyła się
29 grudnia była sesją budżetową. Rada,
poza uchwałą budżetową na 2017 rok,
przyjęła jeszcze 5 innych uchwał: Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2017-2022; ustalenie wykazu
i planu finansowego wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
oraz ustalenie ostatecznego terminu ich dokonania; upoważnienie Burmistrza Gminy
Mosina do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
konkurs na działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Osi
Priorytetowej II Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu oraz
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przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod
nazwą „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni
miejskiej”; zmianę uchwały w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji oraz uchwałę o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr XXXV/299/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2016 r.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał
można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w
Mosinie, tel. 618109 541. Na stronie
www.mosina.esesja.pl można śledzić nadchodzące posiedzenia komisji oraz sesje,
wraz z załączonymi dokumentami (projekty uchwał, inne załączniki) oraz wynikami głosowań w poszczególnych punktach
obrad danej sesji.

Terminarz posiedzeń Rady
styczeń
16 stycznia g. 17.30 – Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
Tematem posiedzenia będzie plan reorganizacji szkół w gminie oraz projekt
uchwały w sprawie nowej sieci szkół podstawowych.
17 stycznia g. 17.30 – Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Tematem posiedzenia będzie opieka nad
pacjentami w podeszłym wieku, model
współpracy z rodziną, pielęgniarką środowiskową, opiekunem osoby starszej
i obłożnie chorej. Wizyta w Zakładzie
Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Świerkowy
Zakątek”.
18 stycznia g. 17.30 – Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Tematy tego posiedzenia to: reprywatyzacja Aquanetu, wpływ na rozwój sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie
Mosina oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – stan zaawansowania prac.
19 stycznia g. 17.30 – Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Tematem tego posiedzenia będzie informacja na temat aktualnego stanu złożonych
deklaracji w odniesieniu do nowej spółki
PUK.

23 stycznia g. 17.00 – Komisja Budżetu
i Finansów
Tematem posiedzenia będzie analiza zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina
w sprawach dotyczących budżetu oraz finansowanie gospodarki śmieciowej.
26 stycznia g. 16.00 – Sesja Rady Miejskiej
Posiedzenia komisji stałych są otwarte dla
mieszkańców i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle odbywają się w budynku
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Podane
wyżej terminy mogą ulec zmianie. Bieżące
informacje dotyczące posiedzeń, zamieszczane są na stronie www.mosina.pl
w zakładce Komunikaty. Można je również
uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 109 541.
Oprac. Monika Kujawska

Rada na półmetku
kadencji
Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej
14 nowych radnych i burmistrz oraz jego zastępca
rozpoczynający swoją przygodę z samorządem to była
wielka niewiadoma. Na początku było mocne przeświadczenie, że da się zmienić wszystko na lepsze, że potrzeba tylko czasu. Minęła połowa kadencji. Co
się zmieniło? Relacje międzyludzkie na linii burmistrz – radny i radny – radny są dobre. Nie ma
konfliktów i dyskusja prowadzona jest merytorycznie. Jednak, żeby z dyskusji była korzyść, radni muszą mieć dostęp do rzetelnych informacji
i to we właściwym czasie. Z tym był niestety kilka razy przy ważnych sprawach problem. Radni tej kadencji jako pierwsi zostali wybrani
w okręgach jednomandatowych i często zabiegając o różne sprawy dla własnego okręgu nie dostrzegają problemów ogólnogminnej rangi. Niepokoi mnie bardzo wąskie postrzeganie budżetu,
głównie przez pryzmat korzyści dla swojego okręgu. Jestem zawiedziona tym, że wielu radnych
z różnych powodów nie dzieli się swoimi przemyśleniami. Martwi mnie niechęć sporej części radnych do większej transparentności – mimo
że coraz więcej gmin zamieszcza nagrania z sesji, nasi radni są temu przeciwni. Radni są obowiązkowi – frekwencja jest na poziomie 95,5%.
W ciągu dwóch lat złożyli 593 zapytania
i wnioski.
Burmistrz i jego zastępca są pracowici i aktywni
– zabiegają o rozwiązanie wielu spraw u Starosty, Marszałka, Wojewody, prowadzą rozmowy
z Prezydentem Poznania, współpracują z innymi burmistrzami i wójtami. Skupiają się na spra-
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wach najważniejszych pozostawiając urzędnikom
szerokie pole działania. Urzędnicy działają
według wyuczonych wcześniej schematów, dlatego wielu mieszkańców twierdzi, że w urzędzie
nic się nie zmieniło.
Czasu jest coraz mniej. Pozostała nadzieja, że
może jeszcze coś się uda zrobić, że może doczekamy się rankingu dróg, nowej uchwały przywracającej Radzie uprawnienia w gospodarowaniu mieniem gminnym, jawnego rejestru
umów, statutu usprawniającego pracę Rady…

Michał Kleiber, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W latach 2015-2016
komisja odbyła 30 posiedzeń i pracowała
zgodnie z planami pracy
na lata 2015 i 2016 zatwierdzonymi uchwały Rady
Miejskiej w Mosinie. Frekwencja wyniosła 96 %.
Zgodnie z założonym i planem komisja przeprowadziła 11 kontroli przedmiotowych: umów
i zleceń na remonty i naprawy o wartości 14 tys.
euro w I półroczu 2014 r., umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 14 tys. euro
w II półroczu 2014 r. (po zmianach do 30 tys.
euro), realizacji zadań związanych z wspieraniem
finansowym klubów sportowych w roku 2014,
wydatków poniesionych przez Mosiński Ośrodek Kultury na organizację Dni Mosiny w roku
2013, 2014 i 2015, wydatków związanych z wybranymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, od podjęcia uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia danego mpzp
do końca 2014 r., kontrola umów i zleceń na remonty i naprawy o wartości do 30 tysięcy euro
w I półroczu 2015 r., analiza rozliczenia usług
zleconych przez UM na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w latach 2014 i 2015, kontrola wydatków poniesionych przez Gminę z tytułu dowozu uczniów do szkół w latach 2013, 2014,
2015, kontrola wykonania budżetu za rok
2015.,kontrola rocznych przychodów Gminy
z tytułu podatków od nieruchomości płaconych
przez podmioty gospodarcze, ze szczególnym
uwzględnieniem wielko powierzchniowych sklepów, w latach 2013, 2014, 2015.,kontrola wydatków poniesionych przez OSiR na organizację Dni Mosiny w roku 2014, 2015 i 2016.,kontrola wydatków związanych z obsługą monitoringu oraz prowadzeniem Straży Miejskiej w roku
2013, 2014, 2015 r. Komisja Rewizyjna rozpoznała łącznie 64 skargi. Komisja pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu na rok 2014
i 2015.
Skład komisji: Michał Kleiber – przewodniczący, Małgorzata Rajkowska – zastępca, Zbigniew Grygier, Dominik Michalak, Czesław Tomczak.
Roman Kolankiewicz, Przewodniczący
Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu
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Minione dwa jak i kolejne lata to szereg trudnych decyzji i czas niezwykle wytężonej pracy
zwłaszcza w sferze oświaty. Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami - w naszych szkołach cały czas
brakuje miejsc dla dzieci z terenu gminy, brakuje
sal gimnastycznych, a od września zmierzymy się
z reformą edukacji. Czekają nas największe od
lat inwestycje w oświacie, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie szkół a wielu dzieciom
zapewnią godne warunki do nauki i zabawy. Bardzo cennym doświadczeniem była dla nas
możliwość poznania placówek edukacyjnych
z terenu naszej gminy na komisjach wyjazdowych – dziś znacznie łatwiej rozmawiać o konkretnych szkołach i sprawach z nimi związanymi. Choć życzylibyśmy sobie częstszej obecności
Burmistrza na posiedzeniach Komisji, to należy
podkreślić fakt bardzo dobrej współpracy z Referatem Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji.
Skład komisji: Roman Kolankiewicz – przewodniczący, Łukasz Kasprowicz – zastępca,
Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Michał
Kleiber, Andrzej Raźny, Mieczysław
Rożek.
Tomasz Łukowiak,
przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego
Komisja w okresie
dwóch lat pracy obecnej kadencji zajmowała się tematyką modernizacji linii kolejowej Poznań – Czempiń, możliwością
powstania kopalni węgla brunatnego i zagrożeń
z tego tytułu dla Gminy Mosina, stanem prac
nad zachodnią obwodnicą miasta tzw. czerwonką, zasadności powstawania nowych obiektów wielkopowierzchniowych na terenie miasta i gminy, przeznaczenia budynku po ośrodku
zdrowia przy ul. Dworcowej, termomodernizacją
budynków oświatowych, obecnego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz stanem prac nad nowym studium, kryteriów kolejności utwardzania dróg
gminnych, regulaminu strefy płatnego parkowania niestrzeżonego, budżetu obywatelskiego,
czy koncepcji pływalni. Jako przewodniczący komisji prowadziłem debatę Burmistrza z miesz-

kańcami na temat możliwości rozwojowych
Gminy, we wrześniu 2015 r.
Część z omawianych zagadnień udało się
zrealizować. Budżet Obywatelski pierwszy raz
zrealizowany zostanie w roku 2017. W sprawie
pływalni – czas na projekt i jej budowę. Inne zadania ze względu na swą złożoność administracyjną np. Czerwonka są w trakcie realizacji.
Modernizacja linii kolejowej toczy się w wolnym
tempie – kolej jest trudnym partnerem do rozmów.
Pojawiają się nowe zadania, takie jak budowa
hali widowiskowej przy ul. Krasickiego czy
rozbudowa szkół w Krosinku i w Czapurach. Widać palącą potrzebę budowy Czerwonki, czy
południowo-wschodniego połączenia ul. Piotra
Mocka z osiedlem „Za Barwą” celem odblokowania Mosiny z korków. To tylko kilka z tematów którymi komisja zajmie się w najbliższym
czasie.
Skład komisji: Tomasz Łukowiak – przewodniczący, Zbigniew Grygier – zastępca, Arkadiusz Cebulski, Zdzisław Gierek, Agnieszka
Gorzyńska, Michał Kleiber, Andrzej Raźny,
Waldemar Wiązek.
Wiesława Mania – przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów
Ta kadencja to liczne
wyzwania. Rozpoczęła się
od uzyskania środków unijnych za budowę ul. Strzeleckiej.
To na Komisji Budżetu i Finansów spoczywa obowiązek spinania większości zadań realizowanych
przez Gminę. Uchwały mające aspekt finansowy opiniowane są przez naszą komisję. Podejmując analizę finansową inwestycji w Gminie
i możliwości pozyskania dofinasowań zewnętrznych, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu
do dużych inwestycji. Powstała już koncepcja budowy pływalni, liczymy, że uda się pozyskać na
tę inwestycję dofinansowanie zewnętrzne. Ruszyła budowa oczekiwanej hali sportowej na ul.
Krasickiego, na którą już udało się otrzymać dofinansowanie. W grudniu 2016 przystąpiliśmy
do rozbudowy szkoły w Krosinku. Czeka nas
także rozbudowa szkoły w Czapurach. Udało się
uruchomić Budżet Obywatelski w kwocie 1 200
000 zł. Cieszy też nawiązanie dobrej współpracy z Radnymi Powiatu Poznańskiego. Mimo nie-
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podnoszenia podatków lokalnych, a nawet obniżenia w przypadku środków transportu, niestety nie udało nam się pozyskać zbyt wielu nowych inwestorów. Mamy jedne z najniższych podatków lokalnych i liczę, że to zaprocentuje w kolejnych latach. Problemem jest na pewno brak
rozwiązań komunikacyjnych w samej Mosinie,
ale zapewniam, że pracujemy nad tym i widać
już światełko w tunelu.
Przed nami wiele pracy i niewiadomych. Czeka nas reforma oświaty i nakłady finansowe
z tym związane, a także inwestycje drogowe oczekiwane przez wszystkich mieszkańców. Musimy
działać bardzo rozważnie, ale i perspektywicznie.
Skład komisji: Wiesława Mania – przewodnicząca, Marian Jabłoński – zastępca, Małgorzata
Kaptur, Tomasz Łukowiak, Dominik Michalak,
Małgorzata Rajkowska, Ryszard Rybicki, Czesław
Tomczak, Maria Witkowska.
Dominik Michalak,
przewodniczący Komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej
Od początku kadencji
radni z komisji intensywnie pracowali nad wsparciem
działań w zakresie realizacji zadań związanych
z promocją Gminy Mosina. Podczas wielu spotkań inicjowaliśmy dyskusję z wieloma organizacjami, które wpłynęły pozytywnie na efekty
naszej pracy. Dotychczas komisja zainicjowała
i uczestniczyła w dyskusji m.in. nad akcją Pudełko Życia, Zostaw Podatek w Mosinie,
Budżetem Obywatelskim, organizacją wielu imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
koncepcją nowej strony internetowej, czy też
wprowadzeniem pisma samorządowego „Informator Mosiński”. W zeszłym roku komisja zainicjowała również spotkanie z Radą Miasta
Puszczykowo, które miało na celu nawiązanie
bliższej sąsiedzkiej współpracy w różnych aspektach życia naszych gmin.
Dużym wyzwaniem na kolejne dwa lata będzie
kontynuacja pracy nad poprawą przekazywania
informacji z Urzędu Miejskiego do mieszkańców,
przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych
podmiotów w szczególności poprzez komunikację elektroniczną. Pierwszym (widocznym) elementem poprawy komunikacji jest wprowadzona na wniosek komisji możliwość zgłaszania awarii, czy uszkodzenia na dedykowany adres e-mail, a kolejnym ma być powstanie funkcjonalnej strony internetowej. Ważnym tematem dyskusji w kolejnych latach będzie również
współpraca z młodzieżą w zakresie przekazywania idei samorządności i możliwości powstania Młodzieżowej Rady Miasta.
Skład komisji: Dominik Michalak – przewodniczący, Zdzisław Gierek – zastępca, Arkadiusz Cebulski, Roman Kolankiewicz
Ryszard Rybicki – przewodniczący Komisji
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
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Do zadań własnych
gminy należą sprawy
porządku publicznego
i obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
Zadania własne dają
podstawę do podejmowania działań mających na
celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. Istotnym aspektem samorządu lokalnego w sferze
bezpieczeństwa jest komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Pracujemy według przyjętego planu rocznego, a jeśli zachodzi taka potrzeba spotykamy się częściej i zajmujemy się
sprawami bieżącymi.
Komisja opiniuje i przedstawia swoje wnioski i przemyślenia, w szerokim aspekcie zajmuje się przede wszystkim sprawą bezpieczeństwa
m.in. oceną zagrożeń, opiniowaniem prawa miejscowego – regulaminy uchwały, współdziałaniem
z Policją, Strażą Miejską, PSP, OSP i innymi
służbami, zwalczaniem patologii społecznych,
przeglądami placów zabaw dla dzieci, kąpielisk,
boisk , współpracą z innymi komisjami, a także
współpracą min. Zakładem Usług Komunalnych
Sp. z o.o. oraz opiniowaniem budżetu w swoim zakresie. Mija właśnie półmetek pracy komisji, spotykaliśmy się średnio raz w miesiącu,
wypracowaliśmy ok. 200 wniosków z czego ok.
60% zostało zrealizowanych, trudnymi sprawami
zajmowaliśmy się wspólnie z odpowiednimi
służbami np. inż. Ruchu Drogowego, przedstawicielami Starostwa i innymi.
Bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z porządkiem, spokojem oraz zdolnością szybkiego
reagowania wobec naruszeń prawa. Dzisiaj już
nikt nie ma wątpliwości, że narastającej fali
przemocy bez pomocy społeczeństwa sama policja i służby nie zdołają zatrzymać. Tylko
wspólne systematyczne skoordynowane
działania służb organizacji i mieszkańców doprowadzają do poprawy bezpieczeństwa w naszym środowisku. W pracy komisji trudno jest
sprecyzować wskaźniki satysfakcji ponieważ istnieje tu wielka różnorodność zadań . Wspólnie ze służbami i jednostkami pomocniczymi
gminy dopracowaliśmy mapę zagrożeń, a w
najbliższym czasie życzyli byśmy sobie, żeby
nasz monitoring spełniał oczekiwane zadanie.
Skład komisji: Ryszard Rybicki – przewodniczący, Arkadiusz Cebulski – zastępca,
Zdzisław Gierek, Wiesława Mania, Mieczysław
Rożek, Czesław Tomczak
Jolanta Szymczak, przewodnicząca Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
pochylała się nad szeregiem
uchwał obejmujących jej tematykę. Zagadnienia poruszane dotyczą życia
społecznego, wsparcia rodzin, organizacji, stowarzyszeń, realizowane przez OPS Mosina. Od
lat przekazujemy wsparcie dla Szpitala w Puszczykowie w 2015 r. – zakup sprzętu dla od-

działu Urologii, a w 2016 – dla oddziału Rehabilitacji. W 2016 r.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z Komisją Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej zainicjowała
kampanię społeczną „Pudełko życia” , która
jest skierowana do naszych seniorów, osób samotnych, schorowanych, osób starszych. Bardzo szybko udało się wprowadzić w życie ten
produkt na nasz mosiński rynek, a to dzięki jednemu z przedsiębiorców, który wsparł całą akcję i całkowicie ją sfinansował. Pudełka życia
trafiają do osób potrzebujących i cieszą się
dużym zainteresowaniem. W roku 2017 kampania nadal będzie prowadzona dla naszych
mieszkańców.
Skład komisji: Jolanta Szymczak – przewodnicząca, Agnieszka Gorzyńska – zastępca,
Roman Kolankiewicz, Marian Osuch, Waldemar Wiązek
Waldemar Wiązek – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja w ciągu swojej dwuletniej pracy główny nacisk
kładła na sprawy wodno-kanalizacyjne. Chcemy, by powstawało jak najwięcej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ułatwiającej życie mieszkańcom i przyczyniającej
się do rozwoju wsi. Duży akcent w pracy komisji położony był także na miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Komisja
aktywnie wspiera magistralę wodną, która będzie przebiegać przez Krosno, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe. W okresie
letnim występują tam obecnie poważne braki
wody. Komisji udało się przyspieszyć prace
związane z kanalizacją w Dymaczewie Nowym,
Starym, Borkowicach, Bolesławcu. Komisja
wraz z radnym Zbigniewem Grygierem, przyczyniła się do zakupu maty dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Rogalinku.
Ubolewamy, że od 6 lat niepodejmowana jest
uchwała odnośnie awaryjnej strefy zrzutu dla
podwieszeń F-16, która jest korzystna dla
mieszkańców Daszewic. Dotyczy to wyznaczenia nowej strefy, gdzie wojsko cofnęło ze
swoją powierzchnią tej strefy, dzięki czemu
wszystkie grunty rolne mogą być przeznaczone pod działalność usługową, mieszkaniową i
inną.
Komisja dalej będzie walczyć o tę sprawę. Będziemy też mocno naciskali na przyspieszenie
prac związanych ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, żeby powstawała jak największa ilość
planów zagospodarowania przestrzennego,
co oznacza przyrost budżetu i umożliwi mieszkańcom zagospodarowanie ich terenów.
Skład komisji: Waldemar Wiązek – przewodniczący, Marian Osuch – zastępca, Agnieszka Gorzyńska, Łukasz Kasprowicz, Andrzej Raźny, Mieczysław Rożek, Jolanta Szymczak, Maria Witkowska
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ŚWIąTeCzNe NASTROJe W OŚRODKU KULTURy
MOSIŃSCY ARTYŚCI MIESZKAŃCOM

JASEŁKA I KOLOROWE JARMARKI

14 grudnia w Mosińskim Ośrodku Kultury miał miejsce koncert „Mosińscy Artyści Mieszkańcom”. Zamierzeniem organizatorów było skupienie w jednym miejscu wspaniałych artystów mieszkających w Mosinie i okolicach, tym samym wprowadzenie słuchaczy w świąteczny nastrój. Na scenie zaprezentowali się: Renata Stachowiak, Danuta Nowak-Połczyńska, Joanna Banach, Remigiusz Szuman, Carlos Ramirez, Janusz
Piątkowski, Marcin Lewandowski, Witalis Sąsiadek, Dariusz Preisler, Hubert Gajewski, Jakub Olejniczak, Maciej Kubacki oraz
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka. Koncert prowadził Andrzej Kasprzyk.

21 grudnia w MOK-u odbył
się okolicznościowy Jarmark
Bożonarodzeniowy, a także finał
XIV Gminnego Przeglądu Jasełek i Przedstawień Bożonarodzeniowych. Oto wyniki przeglądu:

Przedszkola
I miejsce – Zespół Szkół w Krośnie - Przedszkole w Krośnie, II
miejsce – Przedszkole w Wiórku, III miejsce – Przedszkole nr 2 Wesołe Skrzaty.

Szkoły podstawowe Klasy I – III
I miejsce – Zespół Szkół w Mosinie SP nr 2 w Mosinie, II miejsce – Szkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku, III miejsce –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie.

Szkoły Podstawowe Klasy IV – VI
I miejsce: Zespół Szkół w Krośnie – Szkoła Podstawowa w Krośnie, II miejsce: Zespół Szkół w Mosinie – Szkoła Podstawowa
nr 2, III miejsce – Zespół Szkół w Rogalinie (Szkoła Podstawowa).

Gimnazja
I miejsce: Zespół Szkół – Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach, II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Mosinie, III miejsce – Zespół Szkół w Rogalinku (Gimnazjum).
Specjalne wyróżnienie: Chór Grupy Jasełkowej z Gimnazjum
nr 1 w Mosinie oraz Szczególne Wyróżnienie dla solistek Marii Troszczyńskiej i Marii Leśniewicz.
GRAND PRIX: Zespół
Szkół – Gimnazjum im.
Orła Białego w Daszewicach.
Gratulujemy!
Red.

AKTUALNOŚCI
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Minęliśmy półmetek
Czas biegnie nieubłaganie. Na mocy postanowienia nr 323 Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 3 grudnia 2014 r., w Sali Reprezentacyjnej
Mosińskiego Ośrodka Kultury, 9 grudnia 2014 r.
odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014 – 2018. W następnym dniu, 10 grudnia 2014 roku rozpoczęła się moja praca polegająca
na zarządzaniu sprawami Gminy Mosina w obszarze wykonawczym.

Udało nam się uniknąć deprecjonowania poczynań naszych poprzedników, ale powinniśmy być bardziej krytyczni wobec samych
siebie. Tej samokrytyki jeszcze nam brakuje.
Patrząc krytycznie na własne poczynania,
możemy wcześniej zauważać popełnionie
błędy. Gdy błąd staje się faktem i gdy opuszcza mury Urzędu, wówczas staje się on częścią wizytówki naszej pracy.

Mija 25 miesięcy od tamtego dnia i warto
pokusić się na osobistą refleksję na temat minionego okresu. Zanim jednak przejdę do
konkretów, muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że pierwszy raz od momentu powstania samorządów uda się nam stworzyć takie warunki, w których zaistnieje tak wysoka zgodność pomiędzy Radą Miejską a Burmistrzem. Gdy rozpoczynając sprawowanie
urzędu żartowałem, że moim marzeniem
jest, by nastąpiła taka właśnie sytuacja, to nie
myślałem, że stan taki będzie trwał praktycznie do dzisiaj. Byłem pewien, że jesteśmy
zdolni do stworzenia warunków, w których
można będzie spokojnie debatować nad
sprawami Gminy bez wyraźnie zarysowanych
podziałów. Wiem, że niektórych może niepokoić brak wyrazistej polaryzacji w obszarze władzy, ale jestem przekonany, że to, co
uzyskaliśmy jest wspólnym dorobkiem
wszystkich radnych oraz burmistrzów i że
większość energii oraz czasu mogliśmy spożytkować na pracę dla dobra Gminy i jej mieszkańców. Uporządkowanie tego obszaru sprawiło, że można było spokojnie pracować nad
wprowadzaniem zmian postulowanych podczas kampanii wyborczej.

Idziemy dobrą drogą, gdy chodzi o kwestie
budżetowe zawarte w naszych postulatach wyborczych. Budżet Obywatelski jest już faktem.
To dzieje się już w tym roku. W 2015 roku nastąpiło wstępne przygotowanie koncepcji
Budżetu Obywatelskiego, a w 2016 roku doprowadzenie do opracowania szczegółowego
łącznie z przeprowadzeniem głosowania nad
propozycjami do budżetu. Staramy się tak zarządzać środkami, by w miarę sprawiedliwie
środki te docierały do każdego sołectwa czy
osiedla. Kończymy opracowywanie programu
budowy dróg, który w rzeczywistości będzie
swoistym rankingiem pozwalającym na
umieszczenie w konkretnym czasie określonych inwestycji drogowych opracowanych dla
danego sołectwa, czy osiedla. Niestety, jak
dotąd nie udało się nam zrealizować postulatu, by w budżecie gminy wyraźnie wyodrębnić zadania inwestycyjne dla konkretnego osiedla czy sołectwa. Okazuje się w praktyce, że takie wyodrębnienie ma swoje dobre
i złe strony. Zła, to przede wszystkim mocno
rozbudowany załącznik nr 7 do budżetu, pokazujący wydatki majątkowe.

Dokonując swoistej retrospekcji dla dwuletniego okresu zarządzania Gminą, należy
rozpocząć od postulatów głoszonych podczas kampanii wyborczej. Myślę, że jak na
półmetek kadencji, to znaczna część postulatów została wykonana. Nie wszystko
jednak udało się osiągnąć. Martwi mnie to,
że jeden z ważniejszych postulatów – dotyczący budowania właściwych relacji pomiędzy Burmistrzem, Radą Miejską i Mieszkańcami – wymaga jeszcze istotnego dopracowania. Jak zawsze diabeł tkwi
w szczegółach, więc zapewne i w tym przypadku jest podobnie. Z pewnością chodzi
o to, by szczerze rozmawiać na tematy różne,
a dotyczące Gminy i jej mieszkańców, nie
unikając spraw najtrudniejszych. Proponowane formy takich rozmów są różne – od
bezpośrednich rozmów poprzez korespondencję elektroniczną, także zorganizowaną
dla mieszkańców na stronie Urzędu Gminy.
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Dużo uwagi poświęcamy inwestycjom kubaturowym. W 2015 roku zakończyliśmy budowę i wyposażanie nowego budynku Zespołu Szkół w Krośnie, w 2016 roku rozpoczęliśmy budowę Hali sportowej przy wymienionym Zespole Szkół, dokonaliśmy wyboru koncepcji i zleciliśmy wykonanie projektów rozbudowy szkół w Krosinku i w Czapurach, rozpoczęliśmy procedurę przetargową na rozbudowę szkoły w Krosinku, z zamiarem realizacji budowy budynku szkoły
w 2017 roku, przygotowujemy się do przetargu na rozbudowę szkoły w Czapurach,
przygotowujemy się do zlecenia wykonania
projektu pływalni, a w przyszłości strzelnicy
i skateparku na terenach przy Parku Strzelnica.
Budujemy ulice i chodniki, choć zdajemy sobie sprawę, że takie inwestycje w naszej
Gminie są na „wagę złota”. Problem dróg boli
chyba najbardziej. Te inwestycje są niezwykle kosztochłonne, gdyż połączone są z koniecznością wykonania infrastruktury od-

wodnieniowej, oświetleniem oraz zapewnieniem bezpiecznych przejść dla pieszych. Cały
czas czekamy na zakończenie modernizacji linii kolejowej E–59 Wrocław — Poznań. Wśród zadań powiązanych z tą inwestycją jest budowa wiaduktu kolejowego na ul. Śremskiej. Zakończenie tego zadania wiąże się ściśle z przebudową i częściową naprawą ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Inwestycja kolejowa
w sposób pechowy wpisała się w obecną kadencję. Przerwanie prac przez firmę FCC oraz
długotrwałe podejmowanie decyzji przez
spółki PKP sprawiło, że przez rok Mosina była
w części sparaliżowana komunikacyjnie.
Obecnie sprawa wydaje się już być opanowaną.
Cały czas pracujemy nad opracowaniem
dobrego „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mosina”. Chcemy, by był to dokument
ściśle powiązany z tworzonymi w Gminie prognozami rozwojowymi oraz „Miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego”.
Tego wymaga także najnowsza nowelizacja
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz nowelizacje innych ustaw.
Wciąż niepokoi mnie to, że tak trudno
uzyskać w Gminie akceptację społeczną na
przygotowanie nowych, efektywnych terenów
inwestycyjnych. Zdaję sobie sprawę z szeregu ograniczeń istniejących na obszarze Gminy Mosina. Sami także nakładamy takie
ograniczenia. To one w dużej mierze determinują wybór obszarów przeznaczonych pod
działalność gospodarczą. Dzisiaj mamy sytuację, w której miasto Mosina oraz sołectwa
Krosno i Krosinko dźwigają główny ciężar takiej działalności. Mieszkańcy Mosiny najbardziej odczuwają uciążliwości związane
z obecnością firm, prowadzących działalność gospodarczą w bezpośredniej lokalizacji
z jego centrum. Oczekujemy od mieszkańców
sołectw takich jak Mieczewo czy Świątniki
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włączenia się w debatę nad problemami lokalizacji obszarów przeznaczonych na działalność gospodarczą także na terenach wymienionych sołectw. Rozumiemy niepokój mieszkańców tych wsi, ale liczymy na ich rozwagę i gotowość do społecznej debaty na ten temat.
Mimo niesprzyjających warunków wciąż
aplikujemy i pozyskujemy środki unijne na
różne zadania, nawet stosunkowo drobne.
Ostatnim sukcesem jest uzyskanie dotacji
w wysokości 2,5 mln zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie. Liczy się
każda złotówka pozyskiwana z programów
unijnych czy rządowych. Wciąż czekamy na
wyniki kolejnych aplikacji.
Pragniemy samodzielnie zarządzać siecią
wodociągową na terenie wsi Rogalin, Świątniki, Mieczewo i Radzewice. W tym celu chcemy przejąć sieć wraz z ujęciem oraz Stacją
Uzdatniania Wody od Agencji Nieruchomości Rolnych. Jesteśmy gotowi do przejęcia
tego majątku oraz do zarządzania nim i do
jego przebudowy oraz rozbudowy. Konsekwentnie prowadzimy politykę ścisłej
współpracy ze Spółką Aquanet S.A. w kwestiach projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy. Działania te determinowane są analizą
wpływu kosztów powyższych inwestycji na
koszty amortyzacji powstałego mienia, a dalej na koszty dostarczania wody i koszty odbioru ścieków w aglomeracji mosińsko – puszczykowskiej.
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problemu planujemy w tym roku uruchomienie debaty dla podmiotów gospodarczych różnych branż.
Cały czas budujemy dobre warunki dla
sprawnej ochrony środowiska. Boleję nad tym,
że tak trudno jest wyegzekwować poprawne
zachowania społeczne w zakresie właściwego postrzegania bezdomności zwierząt. W tym
celu opracowaliśmy Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina. Ten program to właściwie początek drogi. Mam nadzieję, że będzie ona prowadziła
we właściwym kierunku. Poprawnie rozumiany problem to mniejsze koszty związane
z odławianiem wałęsających się psów i kotów,
to niższe koszty obsługi Punktu Czasowego
Pobytu Zwierząt „Przytuliska dla zwierząt”
w Mosinie oraz niższe koszty utrzymania
zwierząt w Schronisku dla zwierząt
w Skałowie. Kiedy mówimy o ochronie środowiska, o wrażliwości społecznej w tym zakresie i o skuteczności prawa w ramach walki o czyste środowisko, wówczas mamy na
myśli spalanie odpadów komunalnych
w domowych instalacjach grzewczych, sterty śmieci wywożonych do naszych lasów itp.
W tym celu między innymi opracowano Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata
2019-2022.

Cały czas czynimy starania zmierzające do
uzyskania od Spółki Aquanet S.A. realnych rekompensat związanych z ograniczeniami wynikającymi z istnienia kolejnych stref ochronnych ujęcia wody Mosina – Krajkowo. Nie rezygnujemy z budowy kanalizacji deszczowej,
tak ważnej inwestycji poprzedzającej budowę utwardzonych dróg w Gminie. Pragniemy
do tego programu włączyć także Spółkę
Aquanet S.A., przynajmniej na terenach pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody. Wychodzimy z założenia, że budowa sieci kanalizacji deszczowej na drogach i parkingach
w tej strefie jest elementem jej czynnej ochrony oraz elementem utrzymania jakości wody
wydobywanej w ujęciu Mosina – Krajkowo,
między innymi dla aglomeracji poznańskiej.

Wciąż mamy wiele do zrobienia w zakresie
bezpieczeństwa, zdrowia i pomocy społecznej. Ten obszar to pięta achillesowa wielu samorządów. Wciąż nie udaje się wykorzystać
Straży Miejskiej w takim zakresie, jaki wynika z ustawy o strażach gminnych. Pełne jej wykorzystanie, choćby wyłącznie w zakresie wynikającym z zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, poprawiłoby wizerunek tej formacji w naszej Gminie. Chcę,
by społeczeństwo Mosiny mogło polegać na
tych pracownikach zaś oni, by odbudowali zaufanie społeczeństwa. Jestem pewien, że
obecny rok będzie przełomowym w tym zakresie. Bezpieczeństwo to także współpraca
z Komendą Policji w Mosinie przy
współudziale z Komendą Miejską Policji w
Poznaniu. Ta współpraca wypada względnie
dobrze, choć wiele zastrzeżeń budzi brak
możliwości posiadania urządzenia do pomiaru
prędkości przez jednostkę Policji w Mosinie.

Jak do tej pory nie udało się nam zrealizować ani jednego projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że takie projekty są niezwykle mało popularne, niemniej co pewien czas
ten problem do nas powraca w formie sugestii
czy zapytań. W celu rozpoznania także i tego

Przygotowujemy się do modernizacji systemu monitoringu gminnego. Problem nierozwiązany przez kolejne dwa lata z uwagi na
brak środków oraz brak spójnego projektu.
W celu rozpoznania powyższego zadania
prowadzona jest między innymi współpraca
z Komendą Miejską Policji w Poznaniu.
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Z uwagi na rozległość Gminy oraz topologię
terenu problem jest trudny do realizacji i wymaga kombinowanych rozwiązań w celu
przesyłania sygnałów z kamer w tym także
sygnałów sterujących ich pracą.
Niestety wciąż straszy u nas duża ilość barier architektonicznych skutecznie obniżających jakość życia osób niepełnosprawnych. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, ale także rozwiązań infrastruktury drogowej i ciągów komunikacyjnych ulic. Nie
udało się skutecznie zorganizować prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych. Biorąc
pod uwagę zamożność społeczeństwa gminy,
nierozwiązanie tego problemu jest poważną
szkodą.
Z roku na rok zwiększane są środki przeznaczone na wspieranie działalności organizacji pozarządowych. Niezależnie od tych wysiłków odnoszę wrażenie, że aktywność tych
organizacji na naszym terenie mogłaby
wzrosnąć. Z pewnością należy zwrócić więcej
uwagi na wykorzystanie potencjału tych organizacji w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Jestem przekonany, że na tym
polu niewiele dokonaliśmy przez minione
dwa lata. Możliwe, że problem należy ponownie dobrze zdiagnozować. Wspieramy
działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury,
Mosińskiej Biblioteki Publicznej i Mosińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także funkcjonowanie świetlic wiejskich wspomagających
integrację mieszkańców Gminy.
Nie mogę jeszcze z pełnym przekonaniem
powiedzieć, że Urząd Miejski w Mosinie jest
w pełni profesjonalny, kompetentny, życzliwy
i szanujący mieszkańca. Wiele się zmieniło
w ciągu ostatnich 25 miesięcy, ale wciąż jest
jeszcze wiele do zrobienia. Urząd, to przede
wszystkim ludzie pamiętający o tym, że wypełniają służbę dla społeczeństwa i w jego
imieniu. Zgodnie z daną obietnicą wyborczą
pracę burmistrza wspiera tylko jeden zastępca. Muszę przyznać, że analizowane dwa lata
były bardzo dynamiczne, pełne zaskakujących
wydarzeń oraz trudne w realizacji najważniejszych inwestycji.
Starałem się choćby w części przybliżyć Państwu to, co zostało wykonane w czasie omawianego okresu oraz to, czego nie udało się
zrobić, bądź zostało wykonanie nienależycie.
To tylko niewielka część spraw, jakie toczyły
się w naszej Gminie od 10 grudnia 2014 roku.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
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styczeń, 2017

Kadencja po półmetku – podsumowanie lat 2015 i 2016
DOCHODY I WYDATKI
2015
• Dochody wykonane – 88 869 879, 83 zł, w tym: dochody
bieżące – 83 642 216, 76 zł i dochody majątkowe – 5 227 663,
07 zł (5,88% w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki wykonane – 87 170 511, 52 zł, w tym: wydatki bieżące
– 72 287 960, 73 zł i wydatki majątkowe – 14 882 550, 79 zł
(17,07% w stosunku do wydatków ogółem).

2016*
• Dochody (plan) – 118 649 052, 54 zł, w tym: dochody bieżące
– 107 897 069,07 zł i dochody majątkowe – 10 751 983, 47
(9,88% w stosunku do dochodów ogółem).
• Wydatki (plan) –118 676 039,66 zł, w tym: wydatki bieżące
– 98 891 774, 86 zł i wydatki majątkowe – 19 784 264, 80 zł
(16,68% w stosunku do wydatków ogółem).

INWESTYCJE
Sieć wodociągowa: 1 023 845, 38 zł (środki AQUANET-u) – 3 761
mb

i drzwi aluminiowych w budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach • opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla: rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Czapurach oraz Szkoły Podstawowej w
Krosinku, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum nr 1 oraz hali OSiR w Mosinie • opracowanie dokumentacji technicznej – boisko lekkoatletyczne przy Zespole
Szkół nr 2 w Mosinie. • wybudowanie boiska wielofunkcyjnego z trybunami przez SP nr 1 w Mosinie. • wymiana instalacji
co w przedszkolu nr 2 i 4 w Mosinie.

Chodniki: 838 000 zł – 2 832 mb

• Mosina – rejon ul. Konopnickiej i Orzeszkowej • Dymaczewo Nowe – rejon ul. Pogodnej • Daszewice – ul. Dolna
62 095,69 (środki Gminy) – 765,5 mb: Kubalin – Rogalin Podlesie

Sieć kanalizacji sanitarnej: 31 804 mb
701 094,77 zł (ze środków Gminy) – 1 189 mb
• ul. Wierzbowa – Krosinko • ul. Fredry, ul. Krótka • Zespół Szkół
– Mosina • Szkoła Podstawowa – Daszewice •
31 279 368, 07 zł (środki AQUANET-u) – 30 615, 13 mb
• Daszewice całość • Krosinko I etap • Mosina rejon ul. Konopnickiej i Orzeszkowej

Inwestycje oświatowe: 6 657 164 zł
• Rozbudowa SP w Krośnie I etap • termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Mosinie • instalacja ogrzewania w budynku
Zespołu Szkół w Rogalinie • wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola nr 4 w Mosinie • wymiana okien (6 szt.)
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* Na początku kolejnego roku budżetowego brak sprawozdań dotyczących wykonania
budżetu, stąd na potrzeby tej statystyki wykorzystano kwoty zaplanowane w budżecie 2016.

Kadencja po półmetku – podsumowanie lat 2015 i 201
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• ul. Łąkowa w Mosinie – 125 mb • ul. Ptasia Mosina – 230 mb
• ul. Szeroka Mieczewo – 226 mb • ul. Różana Pecna – 171 mb
• ul. Sosnowa Mosina/Krosno – 216 mb • ul. Ludwikowska Krosinko – 309 mb • ul. Bankowa Wiórek – 325 mb • ul. Długa Radzewice – 298 mb; wieś Borkowice – 305 mb.
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Oświetlenie drogowe: 232 opraw

Ulice: 4 218 000 zł – 2 827 mb

• ul. Czereśniowa w Mosinie I etap – 143 mb • ul. Kozia w Pecnej III etap – 381 mb • ul. Jesionowa i Dębowa w Mosinie – 88
i 222 mb • ul. Czereśniowa II etap – 133 mb • ul. Prusa w Mosinie – 280 mb • ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie
– 950 mb • ul. Polna w Krośnie – 630 mb • ul. Wodna w Mosinie – rozpoczęcie budowy.

• Dymaczewo Nowe – rej. ul. Pogodnej, II etap • Daszewice –
ul. Piaskowa – Dolna • Krosinko – rejon Nad Potokiem, Cicha
– II etap • Radzewice – ul. Konwaliowa • Dymaczewo Stare –
ul. Brzozowa I etap • Drużyna – odnoga ul. Piaskowa, Cicha
• Borkowice – ul. Krańcowa – I etap • Rogalinek – ul. Kostrzewskiego • Rogalin Osada • Czapury – ul. Poznańska 78 (boisko szkolne) • Krosno – ul. Boczna – II etap, Mosina - ul. Czwartaków II etap, ul. Porazińskiej, ul. Krasickiego przy szkole, Sowiniec – Sowiniecka II etap, Gruszkowa, Pożegowska II etap •
Promenada 2 od ul. Mostowej do ul. Niezłomnych (od str. ul.
Rzecznej) II etap • Gombrowicza, część ul. Boya Żeleńskiego,
Schulza, Iwaszkiewicza • Krosno, ul. Polna.

Kanalizacja deszczowa: 2 522 000 zł – 2 442 mb

Inwestycje zrealizowane z funduszu sołeckiego:

w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie.

Sygnalizacje drogowe: 130 000 zł

sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie,
Projekty dla: 18 ulic, 19 chodników, 2 sygnalizacji świetlnych,
1 zbiornika retencyjnego, 3 koncepcje budowy ulic.
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• Siłownie zewnętrzne – Krosno, Krosinko, Drużyna-Nowinki,
Rogalinek, Rogalin, Osiedle nr 5 Mosina, Radzewice, Pecna,
Dymczewo Stare, Żabinko • oprac. dokumentacji technicznej
– na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Sowinkach
I etap, na wykonanie ogrzewania i zagospodarowanie pomieszczeń poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Krajkowie • zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Krosinku oraz w Krośnie • doposażenie placu zabaw
w Mieczewie – zakup domku z liczydłami • zakup kosiarki dla
sołectwa Wiórek i Krajkowo • balustrada nad kanałem w Baranówki I etap • zakup drewnianych ławek dla sołectwa w Żabinku • utwardzenie placu przed boiskiem sportowym w Dyma-
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czewie Starym • wykonanie zjazdu z ul. Mostowej w ul. Krótką
i prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku
• zakup wiaty wypoczynkowej dla mieszkańców Osiedla nr 2
w Mosinie • wykonanie zadaszenia i posadzki pod zadaszeniem
w Wiórku.

Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego
w Mosinie.

styczeń, 2017
– 2013: dofinansowano 1 projekt na kwotę 3 402 077, 56 zł**,
• Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019: dofinansowano projekt na kwotę 284 046
zł,
• Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowano projekt na
kwotę 2 500 000 zł,
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu – dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku w wysokości 10 762, 50 zł,
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna: dofinansowano projekt w wysokości 71 200 zł.
W trakcie oceny znajduje się obecnie dalszych 7 wniosków
złożonych w roku 2016 na łączną kwotę 12 506 454,58 zł.

ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Powstaje koncepcja pływalni.

POZYSKANE ŚRODKI
W latach 2015 i 2016 ze środków zewnętrznych wpłynęło do
budżetu Gminy oraz pozyskano dalsze dofinansowanie w wysokości 13 960 578, 34 zł.
Środki te pochodzą z programów:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
dofinansowano 6 projektów na kwotę 1 546 960, 27**,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: dofinansowano 3 projekty na kwotę 115 388,38 zł; udzielono 5 pożyczek na kwotę 2 795 443,02 zł umarzalnych od 10
– 40% + 120 000,00 w 2017 r.,
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: dofinansowano 1 projekt na kwotę 1 707 174, 40 zł**,
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013: dofinansowano 2 projekty na kwotę 1 407 526,21 zł**,
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007

• Powstała sieć komunikacji gminnej: Mosina – Krosno –
Drużyna – Borkowice (691); Mosina – Krosinko – Dymaczewo
Stare – Dymaczewo Nowe (692); Mosina – Krajkowo (693); Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (698); Mosina – Sasinowo
– Radzewice – Mieczewo – Kórnik (699). Uruchomiona została
linia komunikacji zastępczej Mosina Dworzec PKP – ul. Krosińska/Śremska na czas zamknięcia przejazdu kolejowego na ul.
Śremskiej. Gmina dofinansowała kursy nocne z Poznania do
Mosiny w weekendy. Powstały nowe przystanki autobusowe:
ul. Piaskowa w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, w Baranowie, w Świątnikach.
• Wprowadzono regulamin Targowiska Miejskiego w Mosinie.
• W ramach utrzymania gminnych dróg: wykonano 4 zjazdy
(z ul. Nadleśnej i Zielonej w Krośnie, ul. Makuszyńskiego w Mosinie, z ul. Promienistej w Daszewicach, przy świetlicy
w Żabinku), przebudowano zjazdy na ul. Krosińską, Podgórną,
Kwiatową, Sosnową, Wybickiego i Słoneczną; wykonano progi zwalniające wyspowe na ul. Piotrowskiej i Szkolnej w Daszewicach i na ul. Podgórnej w Rogalinku, na ul. Jodłowej w Czapurach; wprowadzono nową organizację ruchu na ul. Bocznej
i Tylnej w Krośnie, wybudowano drogę tymczasową – ul. Lema
w Mosinie, odnowiono oznakowanie poziome, dokonano remontów nawierzchni bitumicznych oraz fragmentu chodnika
na ul. Wawrzyniaka w Mosinie.
• Zamontowano 39 ławek, 110 koszy na śmieci, 44 koszy na
psie odchody, 41 stojaków do rowerów.
• Wykonano remonty mieszkań komunalnych będących własnością gminy.

PLANOWANIE PRZESTRZENI
Uchwalone zostały 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, z czego 2 – o łączonej powierzchni 42,58 ha – stanowiły zmianę planów obowiązujących i są to: mpzp dla terenów przy ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie i mpzp
dla terenu usytuowanego pomiędzy ulicami I. Jurgielewiczowej,
M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego i M. Konopnickiej w Mosinie. Trzeci z planów miejscowych jest planem chroniącym grun** projekty zostały złożone przed 2015 r.
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ty rolne i leśne i opracowany został dla obszaru o powierzchni 478,0829 ha nieobjętej żadnymi planami miejscowymi: mpzp
dla terenów części wsi Mieczewo. Łącznie plany miejscowe opracowane zostały dla obszaru 520,6629 ha, co stanowi 3,037 %
powierzchni Gminy Mosina.
W procedowaniu znajduje się obecnie 18 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

BEZPIECZEŃSTWO
W latach 2015 i 2016 na bezpieczeństwo przeznaczyliśmy
z budżetu Gminy Mosina 3 430 716 zł.
• dotacje dla Policji • wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej • Straż
Miejska•

GOSPODARKA GRUNTAMI

na ul. Nektarowej w Krośnie,
skarpy z wieżą widokową na
Gliniankach, skweru przy ul.
Topolowej/Czarneckiego; zagospodarowania terenów zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
w Mosinie: pl. 20 Października,
ul. Gałczyńskiego, ul. Marcinkowskiego, skwer u zbiegu ul.
Kasprowicza i Leszczyńskiej,
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.
Jasna, ul. Krasickiego, pożegowskie Glinianki, a także na terenach wiejskich: ul. Poznańska w Rogalinie, teren klubu sportowego w Wiórku, teren przy
budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, ul. Nektarowa i ul. Piaskowa w Krośnie, teren przy placu zabaw w Mieczewie.
• Rozpoczęło działalność Schronisko dla Zwierząt w Skałowie
i w związku z tym współpraca w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnym z terenu Gminy Mosina,
• Realizowany był program usuwania azbesty, a także kontrole zagospodarowania odpadami na terenie Gminy Mosina.

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW W GMINNYM
CENTRUM INFORMACJI
• Gmina Mosina dokonała zbycia 36 nieruchomości w trybie
przetargowym i bezprzetargowym na łączną kwotę 4,7 miliona złotych, o łącznej powierzchni ponad 3 hektarów.
• Za kwotę 2,5 miliona złotych nabyła nieruchomości o obszarze prawie 3,7 hektara, z przeznaczeniem głównie na cele drogowe (w trybie: nabycia umową kupna-sprzedaży, nabycia z mocy
prawa za odszkodowaniem, w drodze tzw. Specustawy, odpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego). W trybie
wywłaszczenia nieruchomości nabyto dwie działki gruntu na
cele drogowe za odszkodowaniem w kwocie 20 tys. złotych.
• Gmina uregulowała stan prawny gruntów o powierzchni prawie 19 hektarów (głównie nieruchomości drogowych), które nieodpłatnie przeszły z mocy prawa na jej własność (grunty stanowiły własność Skarbu Państwa i przekazywane są w drodze
decyzji administracyjnych wydawanych przez właściwego wojewodę).

OCHRONA ŚRODOWISKA
• W roku 2015 Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości ok. 70 000, 00 zł.
W roku 2015 i 2016 zakupiono i nasadzono: 261 drzew liściastych, 81 drzew iglastych 1613 krzewów liściastych, 596
krzewów iglastych, 1250 m2 trawnika wraz z nawodnieniem
na pl. 20 Października w Mosinie. Nasadzenia prowadzone były
w ramach rekompensaty ubytku zieleni w środowisku z tytułu
uzyskanych decyzji Starosty Poznańskiego na usunięcie drzew
i krzewów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, także do wykonania zagospodarowania terenów zieleni
miejskiej: skweru przy wejściu głównym do Mosińskiego Ośrodka Kultury, zagospodarowanie skweru przy zbiegu ul. Piotr
Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie, pasa zieleni
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W różnych formach aktywizacji zawodowej uczestniczyło
łącznie ok. 2 245 osób. Odnotowano 6 000 świadczonych usług
na rzecz mieszkańców naszej Gminy.
• pośrednictwo pracy: zgłoszono ok. 650 ofert pracy przez pracodawców z terenu Gminy Mosina i okolic,
• dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
– uczestniczyło ok. 200 bezrobotnych mieszkańców,
• dyżury Zakładu Usług Społecznych z Poznania – uczestniczyło
ok. 100 mieszkańców,
• dyżury doradcy podatkowego – uczestniczyło ok. 15 osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
• doradztwo zawodowe dla młodzieży – skorzystało ok. 125
osób,
• dyżury pracowników I Urzędu Skarbowego z Poznania - skorzystało ok. 200 osób,
• Targi Edukacji i Pracy – uczestniczyło ok. 600 osób,
• Festyn Organizacji Pozarządowych – udział wzięło ok. 35 organizacji,
• Różne szkolenia, w tym zawodowe – skorzystało ok. 110 osób,
• seminaria dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców wraz z
zajęciami warsztatowymi – udział wzięło udział łącznie ok. 150
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osób,
• warsztaty „Pierwsza pomoc w praktyce” – udział wzięło ok.
60 osób,
• Punkt Informacji Turystycznej w Muzeum Pałacu w Rogalinie w sezonie 2015/2016 odwiedziło ok. 33 tys. turystów / informacje na podstawie sprzedanych biletów/.

WSPIERANIE PROFILAKTYCZNYCH
PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH
Z profilaktycznych programów zdrowotnych prowadzonych na
terenie gminy Mosina przy wsparciu Urzędu Miejskiego w latach 2015 i 2016 skorzystało 3129 mieszkańców.
• badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (3
programy) – 1512 osób,
• profilaktyka raka gruczołu krokowego u mężczyzn od 50 roku
życia (PSA) – 178 osób,
• profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób jelita grubego (badanie na obecność krwi utajonej) kobiety i mężczyźni od 50 roku
życia – 233 zbadanych osób, 220 uczestników pogadanki,
• profilaktyka raka szyjki macicy (HPV) u dziewcząt z rocznika 2001 oraz 2000 (które nie skorzystały w roku poprzednim),
oraz 2002,
• profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, urodzonych w latach 2007-2013 oraz 2008-2014 – 92 dzieci zaszczepionych,
• badania profilaktyczne w ramach „Białej Niedzieli” „Wielkopolska Onkologia” – 156 osób,
• badania profilaktyczne w ramach „Białej Soboty” – 418 osób,
• profilaktyka szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców od
55 roku życia – 150 osób,
• profilaktyka wczesnego wykrywania raka płuc dla mieszkańców od 55 do 70 lat – 30 osób,
• profilaktyka schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców
gmin województwa wielkopolskiego – 140 osób.

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
I STOWARZYSZEŃ

W ramach konkursów realizowanych dla zadań z zakresu pożytku publicznego Gmina Mosina dofinansowała działalność 43
organizacji i stowarzyszeń w roku 2015 i 40 organizacji i stowarzyszeń w roku 2016 w łącznej kwocie: 652 376 zł. Dofinansowane zostały zadania z zakresu:
• pomocy społecznej – 49 400 zł,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej –
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101 500 zł,
• edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży – 7 000
zł,
• wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich – 56 000 zł,
• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 78 200
zł,
• bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 4
000 zł,
• rozwoju sportu – 412 220 zł.

WAŻNE DECYZJE

• Burmistrz wycofał się z planowanej w poprzedniej kadencji
sprzedaży gminnej działki 2/2 obręb Baranowo o pow. 40 ha,
położonej na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina
– Krajkowo. Decyzję tę podyktowała świadomość wagi ochrony ujęcia o wody, a także chęć zachowania w interesie społecznym naturalnego charakteru tego miejsca.
• Rada Miejska na wniosek Burmistrza uchyliła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, a także dla terenów części wsi Rogalinek. Projekty tych planów wywołały
wcześniej społeczne kontrowersje.
• W Urzędzie Miejskim w Mosinie przeprowadzona została reorganizacja.
• Burmistrz zorganizował społeczną debatę w udziałem mieszkańców na temat możliwości rozwojowych Gminy Mosina.
• Na rok 2016 Rada Miejska przychylając się do propozycji Burmistrza obniżyła podatek od środków transportowych, a także
od budynków pod działalność gospodarczą, w ramach wspierania rozwoju lokalnych firm oraz zachęty dla inwestorów zewnętrznych. Podatki w roku 2017 pozostały bez zmian.
• Utworzona została sieć komunikacji gminnej. Niemal wszystkie miejscowości Gminy Mosina uzyskały połączenie z Mosiną.
• W roku 2016 po raz pierwszy w historii Gminy zafunkcjonował Budżet Obywatelski. Odbyło się głosowanie na zadania
zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 do realizacji w bieżącym roku.
• Gmina podjęła starania o uzyskanie rekompensaty finansowej z tytułu funkcjonowania na terenie gminy Mosina strefy
ochrony ujęcia wody. Trwają w tej sprawie rozmowy.
• Burmistrz aktywnie uczestniczył w proteście przeciwko
„Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin” grożącej możliwością
powstania kopalni węgla brunatnego także na terenie naszej gminy.
• Gmina Mosina wystąpiła ze Związku Międzygminnego SELEKT. Burmistrz powierzył zadanie obsługi systemu zagospodarowania odpadów spółce gminnej.
Opr. J. Nowaczyk
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1945

Zimny styczeń 1945 r. Rosjanie rozpoczynają
wyścig, którego stawką jest zdobycie Berlina.
W ramach ofensywy styczniowej, ich wojska
szeroko rozlewają się po ziemiach polskich
będących pod okupacją. Około 20 stycznia
osiągają Poznań – do Mosiny tylko 18 km.
Od połowy stycznia, zauważalny niepokój miejscowych Niemców spowodowany
sytuacją na froncie, przerodził się
w bezwładną ucieczkę do Heimatu przy
mrozach dochodzących do – 20, – 25 st. C..
Uciekinierzy angażowali miejscowych gospodarzy i podwodami oraz innymi środkami transportu kierowali się ku Odrze. Nastrój ten udzielił się również niemieckiej administracji. Na podwórzu magistratu, ogień
palonych akt zacierał ślady działalności
okupanta z lat 1939-45. Jednak pomimo
czujnego nadzoru burmistrza Wilhelma
Graeberta, polskim pracownikom urzędu:
Stanisławowi Kołtoniakowi, Franciszkowi
Pikoszowi, Marcinowi Ptasikowi, Alojzemu
Rychczyńskiemu i Stefanowi Woźniakowi,
udało się uratować przed zniszczeniem
podstawowe księgi urzędu stanu cywilnego oraz inne dokumenty.
Zdarzenia toczą się coraz szybciej. Pomiędzy 20 a 23 stycznia, Niemcy zaczynają
organizować obronę miasta. Z pobliskiej
Środy ściągają 2 kompanie volksstrumu pod
dowództwem kpt. Sperlinga oraz 7 tankietek. Ówcześni niemieccy żołnierze mieli 40-60 lat, wielu było zniedołężniałych fizycznie. W dniu 24 stycznia obsadzono
nimi: wykop pomiędzy dzisiejszą ul. Czarnokurz a Leśną – od szosy do Poznania,
w stronę toru kolejowego Poznań-Wrocław,
lądowisko szybowcowe wraz z tzw. „figlem” (wieża spadochronowa i zarazem
obserwacyjna rejon glinianek) na Pożegowie oraz posterunek z karabinem maszynowym przy cmentarzu - w kierunku na
most kolejowy. Pomiędzy tymi grupami,
przemieszczały się tankietki. Trudno też
domniemywać, jaki los miał czekać mosinian. 23 stycznia, woźny magistratu Franciszek Pikosz przejął zarządzanie kpt. Sperlinga wydane burmistrzowi Graebertowi
„…bei Annäherung des Feindes ist die gasamte Polnische Berölkerung im Lager zu
bewachen” (przy zbliżaniu się nieprzyjaciela
należy całą ludność polską trzymać pod
strażą w obozie). Szybkość działań oddziałów radzieckich uniemożliwiła jego wykonanie.
Okupant rozpoczął też proces fizycznego
niszczenia elementów substancji materii
miasta. W tym samy dniu, saperzy założyli

KĄCIK HISTORYCZNY

ładunki i wysadzili betonowy most przy
obecnej ul. Niezłomnych. Przed południem
Fritz Schiecke z niemieckiego miejscowego
Volkssturmu podpalił od środka kościół,
który od 1941 r. pełnił rolę magazynu odzieży i różnych artykułów spożywczych dla
wojska. W amoku niszczenia wybijał szyby w oknach, aby spotęgować pożar. Zniszczeniu uległa też część farbiarni „Barwa”
Stefana Kałamajskiego, spalono magazyn
wojskowy z materiałami budowlanymi
i spożywczymi przy ul. Pożegowskiej (koło
cegielni Perkiewicza).
W międzyczasie, Stanisław Kołtoniak
i Czesław Motylewski, którzy obserwowali
sytuację w magistracie, w nocy z 22 na 23
stycznia przygotowali odezwę do mieszkańców miasta, której ostateczny kształt powstał w mieszkaniu Stanisława Kołtuniaka, w dniu 23 stycznia, w godzinach porannych: „Wypadki wojenne toczą się
w szybkim tempie. Dotychczasowe władze, tak miejskie jak i policyjne, miasto nasze opuściły. Dla zapewnienia wyżywienia
miasta, jak też utrzymania ładu i porządku, wybrany został Tymczasowy Komitet Zarządzający miastem. Utworzony
tymczasowy komitet wzywa wszystkich
mieszkańców miasta i prosi ich, by zechcieli
zachować porządek i spokój…”- głosiły
pierwsze słowa odezwy.
Działania wojenne były krótkie. Czerwonoarmiści przeprawili się przez Wartę w
rejonie Czapur i Puszczykowa. W nocy z 24
na 25 stycznia, doszło do wymiany ognia
w rejonie Niwki. W dniu 25 stycznia, po godzinie 6.00, po powtórnej wymianie ognia,
przy wsparciu broni pancernej, Rosjanie nacierali w ogólnym kierunku linii kolejowej
do Osowej Góry. Unikając okrążenia, Volkssturm, wycofał się w kierunku Krosinka.

Nie wszyscy zdołali uciec. Co się stało
z żołnierzami tzw. „figla” – trudno jednoznacznie stwierdzić. Widziano ich pod
mostkiem w Krosinku już jako jeńców przy
nieistniejącej obecnie oborze byłego
majątku Budzyń, dalej ślad się urywa.
W walce zginęło 9 Rosjan i 16 Niemców.
Około 9.00 miasto było wolne. O 10.00 wśród licznie zgromadzonych polskich mieszkańców, Maciej Nowaczyk powitał wojennego komendanta miasta kapitana Mamonowa i Rosjan.
Obecni na rynku mieszkańcy powołali
Tymczasowy Komitet Obywatelski, złożony
z 14 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu ok. godz. 11.00, komitet przyjął nazwę
Tymczasowy Komitet Wykonawczy Zarządu Miasta Mosina, funkcję burmistrza
powierzył Maciejowi Nowaczykowi a wiceburmistrza – doktorowi Walentemu Murkowskiemu. Ustalona została też struktura organizacyjna i obsada personalna mosińskiego magistratu.
W tym samy dniu, około godz. 14.00 rozplakatowano wielokrotnie przepisaną na
maszynie zredagowaną wcześniej odezwę
do mieszkańców miasta.
25 stycznia 1945 r. – pierwszy dzień wolności zakończył się. Rozpoczęła się proza
życia, pełna różnych sytuacji: oczekiwania
na wiadomości o najbliższych, radości powrotu i dramatów ich utraty, pytań - jak
przeżyć, gdzie i jaka praca, polityka – ta
mała i duża…

Jacek Szeszuła
Fot. Izba Muzealna
w Mosinie.
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KULTURA

Czytanie przy latarce
Mosińska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie przy latarce”,
które odbędzie się 0 stycznia, o godz. 17.0.

CK NOWINKI

MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty rękodzieła artystycznego

CK Nowinki zaprasza na warsztaty plastyczne (prace na dzień babci i dziadka) –
19.01, godz. 1.00, podobne zajęcia
odbędą się także w ICEO w Świątnikach
20.01 o godz. 17.00.
Centrum Kształcenia Nowinki – tel. 510
04 010.
Godziny otwarcia ICEO:
pon.- śr. 1.0-20.0, czw. 15.0 - 20.0,
pt. 1.00 - 19.00
tel. 1  1 0, e-mail: iceo@wp.pl

Pracownia Plastyczna Mosińskiego Ośrodka Kultury zaprasza na warsztaty rękodzieła artystycznego, które odbędą się 1 i
25 stycznia w godzinach 15.00-1.00. Zajęcia są bezpłatne, skierowane do dorosłych i seniorów.
Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa l.
Dworcowa 4, 2-050 Mosina, www.kultura.gmina.pl
tel. (1)  12-909.

SPORT

Zajęcia szermiercze
Klub Szermierczy UKS Muszkieter, działający przy Zespole
Szkół nr. 2 w Mosinie, zaprasza wszystkich chętnych, a
zwłaszcza dzieci z klas 1- szkoły podstawowej, na zajęcia w kolejnym roku szkolnym. Szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 502 051 72.

Teakwondo olimpijskie
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 2. Treningi w formie zabawy zapewniają:
prawidłowy rozwój dziecka, korygują wady
postawy, uczą samokontroli i dyscypliny,
pozwalają uwierzyć w siebie.
Taekwondo Fighters Mosina. tel. 502 177
2

URZĄD I NGO

Bezpłatne szkolenia zawodowe
dla pracujących.
Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z
Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
przystąpiło do realizacji kolejnych już szkoleń zawodowych. Ogłaszamy nabór na następujące kursy doﬁnansowane ze środków unijnych: magazyniera, prawo jazdy
kategorii C, spawania metodą MAG, przedstawiciela
handlowego oraz pracownika biurowego z obsługą
komputera. W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, także na umowę zlecenie lub prowadzące
własną działalność gospodarczą oraz ﬁrmy chcące
podnieść kwaliﬁkacje swoich pracowników. Uczestnicy
szkoleń muszą być w wieku od 25 r.ż., zamieszkiwać na
obszarze woj. wielkopolskiego oraz posiadać wykształcenie maksymalnie średnie. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się na
terenie Mosiny i Poznania w trybie każdorazowo ustalanym przez Realizatora. Osoby zainteresowane zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie.
Zgłoszenia: tel. 1 192-74 lub gci@mosina.pl.

XI Targi Edukacji i Pracy – zgłoszenia
Gminne Centrum Informacji (GCI) w Mosinie zaprasza do udziału i zaprezentowania
Państwa szkoły lub ﬁrmy podczas jedenastej edycji Targów Edukacji i Pracy w Mosinie.
XI Targi Edukacji i Pracy odbędą się w Mosinie 1 marca 2017 roku (środa) w godzinach od 10.00-1.00 w Mosińskim
Ośrodku Kultury. Uczestnictwo w Targach
jest bezpłatne.

Zostań dekarzem - bezpłatne szkolenie dla
osób młodych
GCI we współpracy z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego z Poznania zaprasza na Projekt
„Nie bądź bierny na rynku pracy” współﬁnansowany ze środków UE. Skierowany jest on
do osób bez pracy, w wieku od 15-19 lat, zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu, osób niezarejestrowanych w urzędach pracy lub uczących się w trybie zaocznym lub wieczorowym.

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.o sirmosina.pl
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Jak zostać królem?

Bieganie cieszy się obecnie dużą popularnością wśród osób
w różnym wieku. W naszej gminie odbywa się już kilka
znaczących imprez biegowych. W tym roku wielbicieli tej formy uprawiania sportu, czeka prawdziwa, biegowa uczta. Także
wielbicieli chodzenia z kijami czekają atrakcje. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie we współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym przygotowuje zawody Nordic Walking oraz
bieg na dystansie 60 km – na 60-lecie WPN-u, bo tyle lat liczy
sobie już nasz Park.
Osobliwe walory terenów dzisiejszego WPN-u dostrzegł już
w roku 1922 prof. Adam Wodziczko. Określił ten obszar jako
prawdziwe muzeum form polodowcowych i żywe muzeum przyrody. Ten wybitny biolog Uniwersytetu Poznańskiego wystąpił
wówczas o utworzenie tu parku narodowego, który powstał jednak dopiero w końcu lat 50. Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 kwietnia 1957 roku. Jego granice objęły powierzchnię 9600
ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha.
W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha.
Z okazji 60-lecia utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie we współpracy
z dyrekcją Parku, przygotowuje dwie duże imprezy sportowe,
tworzące jeden jubileuszowy cykl. Obydwie imprezy odbywać
się będą na pięknych terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pierwsza z nich, „Król Parku”, to bieg na dystansie 60
km o taki właśnie tytuł, ale nie tylko.
– To wspólny pomysł dyrekcji WPN-u i władz samorządowych
Gminy Mosina. Będzie to największa impreza biegowa na terenie
Parku w jego historii – wyjaśnia Waldemar Demuth, kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, inicjatora przedsięwzięcia.
Jednak zawodnicy, którzy pobiegną tak długi dystans, to bardzo wyselekcjonowana grupa biegaczy, dlatego organizatorzy
przygotowali alternatywę. – Będzie to półmaraton leśny, czyli dystans 21 km – informuje W. Demuth.
Przy okazji jubileuszu powstał też pomysł dalszej promocji Trasy Trzech Aktywności wyznaczonej na terenie WPN-u. – We
współpracy z gminami Puszczkowo, Komorniki i Stęszew powstał
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regulamin imprezy o nazwie Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego. Odbyliśmy już kilka spotkań w tej sprawie, co zaowocowało stworzeniem cyklu 4 imprez Nordic Walking w 4 gminach.
W Gminie Mosina odbędzie się pierwsza z nich. Postanowiliśmy
też połączyć te imprezy z imprezą biegową, co stworzyło jeden duży
produkt. Chcemy promować trasy trzech aktywności i Wielkopolski Park Narodowy. Chcemy pokazać, że są takie piękne miejsca, gdzie można biegać, chodzić z kijami.
– relacjonuje kierownik OSiR.
Waldemar Demuth liczy, że te imprezy zachęcą do udziału nie
tylko mieszkańców naszej gminy i okolic, ale zjawią się tu także
uczestnicy z całej Polski. Zawody Nordic Walking odbywać się
będą na dystansie 10 km. Limit zgłoszeń to 200 osób i już są
pierwsze zgłoszenia. Zawody będą się odbywał w 4 różnych miesiącach na podobnych trasach 10-kilometrowych.
W biegu o tytuł Króla Parku, wystartuje maksymalnie 100 osób
na dystansie 60 km i 4 000 zawodników w leśnym półmaratonie.
– Na bieg 60 km mamy już ponad 40 zgłoszeń – mówi W. Demuth – Myślę, że dużymi krokami będziemy zbliżać się do limitów.
Na uczestników imprezy i ich rodziny czeka wiele ciekawych
atrakcji, m.in. piknik na mecie, bezpłatne zwiedzanie Muzeum
w Jeziorach. Przede wszystkim jednak będzie można podziwiać
walory WPN-u w czasie budzącej się do życia przyrody, bo imprezy odbywać się będą wiosną. Będzie to także doskonała okazja, by poznać nieznane dotąd tajemnice Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zachęcam!
J. Nowaczyk

22 kwietnia 2017 r. „Król Parku”
i Grand Prix Nordic Walking

Król Parku – 60 km na 60-lecie Wielkopolskiego Parku Narodowego – I Mosiński Półmaraton oraz Ultramaraton, trasy biegów zostaną poprowadzone na terenie WPN. Na uczestników
będą czekać dwie trasy: 21 km oraz 60 km. Szczegółowe informacje na temat biegów będzie można uzyskać na stronie
www.krolparku.pl oraz www.osirmosina.pl Zapisy na biegi trwają
od 15 grudnia 2016 r.
Pierwszy marsz Nordic Walking na 10-cio kilometrowej trasie, otwierający cykl Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking. Cykl składać się będzie z czterech
imprez na terenie czterech gmin: Mosiny, Puszczykowa, Stęszewa
oraz Komornik. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie www.osirmosina.pl
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