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

rzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno - ul. 
Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,• PRZY-
CHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina 
- ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495  
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Paździer-
nika 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, 
tel. 61 813 62 06,• NZPOZ W BABKACH: 
Babki – Bab-ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świąt-
niki - ul. Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92, 
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 
61 28 21 695.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
dla mieszkańców Gminy Mosina –> Szpital  
w Puszczykowie, tel. 61 898 42 40. 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: tel. 61 8109-503, 
tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl
Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl

Covid – 19
Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce –> w Serwisie 

Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl /web/koronawirus
• Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 15.00, 

tel. całodobowe: 609 794 670, 518 097 443 
• Infolinia NFZ: 800 190 590. 
Szczepienia przeciwko COVID–19989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu 

Szczepień
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń dostępne 

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

i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego 
punktu -> zgłoszenie zapotrzebowania przy rejestracji na szczepienie lub w przypadku wy-
znaczonego już terminu szczepienia- tel. 608 406 013 (Urząd Miejski w Mosinie)

• Punkt Szczepień Powszechnych w Gminie MOSINA-> Medicomplex, ul. Wawrzyniaka 4
Lokalizacje wszystkich punktów szczepień na terenie kraju znaleźć można na stronie:gov.

pl -> Szczepienie przeciwko COVID-19-> Mapa punktów szczepień. 
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Gmina Mosina została nagrodzona w XI edycji konkursu organi-
zowanego przez poznański oddział Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 
„Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”. 
W jego tegorocznej edycji oceniano 23 realizacje zgłoszone przez 
wielkopolskie samorządy.

Celem konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich jest kształtowanie 
nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propago-
wanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, 
a także promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni 
w Wielkopolsce. W gronie tegorocznych laureatów, obok Jarocina 
(Grand Prix), Poznania (I nagroda), Krotoszyna (III nagroda) oraz 
Krobi, Leszna i Wielenia (wyróżnienia), znalazła się nasza Gmina  
z przyznaną II nagrodą za „Przystanek Glinianki”! 

Jak uzasadnił swój werdykt Sąd Konkursowy, Gmina Mosina otrzy-
mała nagrodę za konsekwencję w realizacji wieloetapowego założenia, 
które poprzez kompleksową wizję zagospodarowania doprowadziło 
do stworzenia przestrzeni odpowiadającej potrzebom mieszkańców, 
nie tylko gminy Mosina ale całego regionu. Realizacja stanowi dobry 
przykład kreowania atrakcyjnych przestrzeni publicznych w oparciu  
o ponadczasowe rozwiązania, które pośrednio chronią cenniejsze przyrod-
niczo obszary, równocześnie stwarzając atrakcyjny krajobraz i optymalne 
warunki do rekreacji. Zagospodarowanie terenów przekształconych w 
wyniku działalności wydobywczej zwykle stanowi wyzwanie i szansę, 
która w przypadku Glinianek została w pełni wykorzystana – czytamy 
w uzasadnieniu konkursowego jury.  

Więcej szczegółów na stronie tup.poznan.pl->Konkursy
Glinianki to historyczna pozostałość po działalności zloka-

lizowanych w najbliższej okolicy cegielni: od końca XIX w. 
zakładów ceramicznych Maksymiliana Perkiewicza, cegiel-
ni Bogdana Nenemana, a po II wojnie światowej aż do koń-
ca lat 80. – państwowych zakładów ceramiki budowlanej  
i zakładu produkcji betonu Pozbet. Po kopalni iłów trzeciorzędowych 
dla produkcji w tych zakładach pozostały  doły napełnione wodą,  
a uroki rozciągającego się tu krajobrazu sprawiły, że wielu okolicz-
nych mieszkańców upodobało sobie to miejsce na letni wypoczynek, 
zażywając tu długo nielegalnych kąpieli, bo kąpielisko nie spełniało 
wymogów bezpieczeństwa i było niestrzeżone. 

Już pod koniec lat 60.,  jeszcze w czasie działalności kopalni gliny, 
w archiwalnym opracowaniu planistycznym dla tego terenu przewi-
dywano jego rekultywację z możliwością budowy skoczni narciar-
skiej i torów saneczkowych. Po transformacji ustrojowej, Wojewoda 
Włodzimierz Łęcki przy 
współpracy z ówczesnym 
Burmistrzem Gminy 
Mosina Janem Kału-
zińskim, podjęli próbę 
wykorzystania walorów 
tego miejsca i w roku 
1995 Wojewódzkie Biuro 
Projektowe opracowało 

koncepcję kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego na Gliniankach. 
Nie udało się niestety wówczas jej zrealizować, zapewne ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo WPN i restrykcyjne przepisy z zakresu 
ochrony przyrody. Dopiero 17 lat później, w roku 2011, w miejscu, 
gdzie we wspomnianej koncepcji zaplanowano punkt widokowy, 
staraniem ówczesnych władz samorządowych stanęła obecna wieża 
widokowa - na fundamentach niemieckiej, drewnianej wieży radio-
namiernika Luftwaffe FuSAn-733 z czasów II wojny światowej. Był 
to zaczyn zmiany funkcji tego miejsca z wykorzystaniem jego histo-
rycznych uwarunkowań, walorów krajobrazowych, a jednocześnie 
poszanowaniem jego przyrodniczego charakteru.  

W roku 2013 na gliniankach zorganizowano strzeżone kąpielisko, 
następnie stopniowo zagospodarowano teren wokół wieży widokowej. 
Dwa lata temu, przy wsparciu środków zewnętrznych, zagospodaro-
wany został również teren wokół całych Glinianek – powstała ścieżka 
pieszo-rowerowa z małą infrastrukturą edukacyjną i miejscami do 
odpoczynku dla turystów. Glinianki są dziś ulubionym miejscem 
rekreacji nie tylko naszych mieszkańców, ale też licznie odwiedza-
jących to miejsce turystów. Organizowane są tu plenerowe imprezy 
sportowe, a w sezonie wakacyjnym – wydarzenia kulturalne. 

Zachęcamy do korzystania z tego atrakcyjnego miejsca i jego wa-
lorów.          Joanna Nowaczyk

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mo-
sina: Bardzo się cieszę z wyróżnienia dla naszych 
„Glinianek”. To wspaniała promocja naszej Gmi-
ny, jej walorów turystycznych i krajoznawczych. 
Dziękuję Referatowi Planowania Przestrzennego, 
że zwrócił uwagę na to nasze atrakcyjne miejsce 
poznańskim urbanistom, organizatorom konkur-

su, zgłaszając w nim nasz udział. Okazało się, że w zagospodarowaniu 
przestrzeni możemy jako Gmina śmiało konkurować nawet z dużymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. Ta nagroda, to oczywiście nie 
tylko zasługa moja, czy obecnego samorządu. Urbaniści docenili naszą 
konsekwencję, której by nie było, gdyby nie pierwsza koncepcja z czasu 
pełnienia funkcji  nieżyjącego już Burmistrza Jana Kałuzińskiego, 
koncepcja obiektu hotelowo-gastronomicznego zastępcy Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego, pierwsze działania w zakresie zagospodaro-
wania „Glinianek” Burmistrz Zofii Springer i dalsze Burmistrza Jerzego 
Rysia. My jesteśmy kontynuatorami tych działań, to nasza wspólna 
nagroda i wspólna satysfakcja. Chciałbym podziękować zespołowi 
pracowników Urzędu Miejskiego, za ich starania o środki zewnętrzne, 
za przeprowadzone inwestycje, bez czego to miejsce nie wyglądałoby 

tak jak dzisiaj. Dziękuję 
także Referatowi Pro-
mocji, który od wielu 
lat dba o zewnętrzny 
wizerunek naszych „Gli-
nianek” oraz Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji, który 
zarządza terenem.    

Gmina Mosina nagrodzona!
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Dochody według działów

Dział Treść Wartość w zł

020 Leśnictwo 10 500,00 

600 Transport i łączność 22 416 732,59  

630 Turystyka 15 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 209 472,60  

750 Administracja publiczna 1 375 002,00  

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 489,00  

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa

20 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem

80 193 456,95

758 Różne rozliczenia 31 909 077,00  

801 Oświata i wychowanie 831 193,00  

852 Pomoc społeczna 1 937 262,00 

855 Rodzina 22 399 698,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 710 364,91

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 

926 Kultura fizyczna 3 281 118,00 

Razem: 179 395 366,05

WYDATKI według działów

Dział Treść Wartość w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 004 671,98    

020 Leśnictwo 88 350,00    

600 Transport i łączność 28 340 758,81  

630 Turystyka 504 989,90    

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 063 200,00   

710 Działalność usługowa 209 513,00     

750 Administracja publiczna 14 476 413,42     

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6 489,00   

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa

2 681 493,94

757 Obsługa długu publicznego 1 363 000,00    

758 Różne rozliczenia 1 356 333,10

801 Oświata i wychowanie 69 200 601,58     

851 Ochrona zdrowia 744 641,00  

852 Pomoc społeczna 5 123 393,18     

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 398 896,09  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303 932,75  

855 Rodzina 23 425 556,19  

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 690 704,88  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 724 952,24  

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody

10 000,00 

926 Kultura fizyczna 4 177 474,99 

Razem: 180 895 366,05  

Budżet  Gminy Mosina 2022 
Szanowni Mieszkańcy!

29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła budżet 
Gminy Mosina na rok 2022. W budżecie znalazły się moje 
propozycje, jak i zadania wniesione przez radnych.

W budżecie ujęto wiele z przedsięwzięć, a w szczególności 
(wymienię największe):

• projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, 
Radzewic, Mieczewa,

• projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Sta-
rego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca,

• budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej,
• budowa ul. Lema w Mosinie - zadanie współfinansowane 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
• budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywo-

ustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz 
ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.),

• budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kana-
łowa w Mosinie,

• budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie, 
• ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna 

– Borkowice, Sasinowo-Wiórek,
• rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem,
• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gim-

nastyczna),
• dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów 

grzewczych,
• budowa Skatepark.
Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2022 

przedstawia wykaz zamieszczony na kolejnych stronach.

Budżet roku 2022 to trudny budżet i to z kilku względów. 
Rada Miejska wprowadziła zmiany do projektu budżetu  
w taki sposób, że był on niezbilansowany na poziomie ponad 
1,3 mln zł, na co zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachun-
kowa. Budżet został naprawiony na sesji nadzwyczajnej 14 
lutego br.

Trudność wynika i z tego, że od początku roku rosną koszty 
wszystkiego. Dotyka to i wydatków inwestycyjnych, i wydatków 
bieżących. W zakresie inwestycji nie wiemy, ile będzie trzeba 
dołożyć środków, aby zaplanowane inwestycje zrealizować. 
W zakresie wydatków bieżących, w połowie listopada (termin 
składania projektu budżetu) założyliśmy w propozycji niewielki 
wzrost wydatków, nie spodziewając się tak wielkiego wzrostu 
cen. Rada Miejska dokonała właściwie automatycznego cię-
cia o 5 proc. wydatków na większości pozycji, również tych 
dotyczących zakupów energii czy środków czystości.

Będę przedkładał Radzie Miejskiej in-
formacje o realnych kosztach funkcjono-
wania jednostek gminnych i będę wnosił  
o uwzględnienie tego w budżecie.

Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina

Budżet na rok 2022
Dochody: 179 395 366,05  zł, w tym bieżące – 151  731  212,11 zł,  
a majątkowe – 27 664 153,94 zł
Wydatki: 180  895  366,05 zł, w tym bieżące – 146 884  370,06zł, 
a majątkowe – 34 010 995,99 zł
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BUDŻET 2022 - WYDATKI INWESTYCYJNE
(po zmianach na sesji 14 lutego br.)

 
l.p. Nazwa i opis zadania Plan na 

2022 r. w zł

1. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Mosina:

Budowa sieci wodociągowej w Sowińcu w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miej- 
 scowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej.

260 000,00

2. Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo. 100 000,00

3. Rozwój sieci wodociągowej w obszarze „Majątku Rogalin”. 100 000,00

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina: 750 000,00
 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa (zadanie współfinansowane  
 z Aquanet S.A.)

5.  Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca     
 (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.)

750 000,00

6.  Współpraca z Województwem Wielkopolskim:  
100 000,00

 Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnic 
 kiej i Krosinko ul. Wiejska.

7.  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy w Mosinie    
 (korekta drogi wojewódzkiej) – dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódz 
 kich nr 431 oraz 430.

130 000,00

8.  Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego - projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie  
 drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice:   
 projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czapurach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki   
 pieszo rowerowej Nowinki – Pecna.

115 000,00

9.  Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach (ul. Śremska), w Dymaczewie   
 Starym (ul. Stokrotka) i w Borkowicach.

120 000,00

10.  Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna 30 000,00

11.  Projekty i budowa ulic wraz z odwodnieniem:

 Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej). 80 000,00
 Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki 50 000,00
 Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku 51 930,60
 Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku 100 000,00
 Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej (w tym 191 124,00  ze środków z innych źródeł) 1 268 905,00

 Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie (w tym 241 396,00 zł - środki z innych źródeł) 301 745,00
 Budowa ul. Lema w Mosinie - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 581 766,65
 Budowa Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, ul. Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie   
 oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, Chopina (frag.) (10 450 000,00 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)

10 000 000,00 

 Opracowanie projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim 150 000,00
 Budowa ul. Kanałowej i Łaziennej - II etap ul. Kanałowa w Mosinie 200 000,00
 Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie 50 000,00
Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli 80 000,00
Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku 10 000,00
Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo 20 000,00
Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy  

 lasu
20 000,00

Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań 100 000,00
Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek 300 000,00
Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie 50 000,00
Projekt ul. Piaskowej w Krosinku 50 000,00
Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku 50 000,00
Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym 5 000,00
Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie  

 spożywczym w Mieczewie
10 000,00



Budowa studzienki chłonnej – ul. Różańskiego a ul. Wodną w Mosinie 20 000,00

Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ul. Głównej w Pecnej 30 000,00

Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie, 
projekty dróg rowerowych na ul. Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej w Mosinie

30 000,00

Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - ro-
werową na wysokości ul. Harcerskiej

60 000,00

Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie 50 000,00
Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach 10 000,00

Budowa ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) 100 000,00

Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu „Nowe Krosno” 150 000,00

Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ul. Mocka do ul. Śremskiej 50 000,00

Projekt budowy ul. Dolnej w Czapurach 40 000,00
Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie) 60 000,00

Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) 100 000,00

Projekt budowy ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym 50 000,00

Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie 50 000,00

Projekt budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym 50 000,00

Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie 300 000,00

Projekt budowy chodnika w ul. Czwartaków w Mosinie 20 000,00

Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie 20 000,00

Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I 50 000,00

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina 20 000,00

Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m 20 000,00

Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z 
azylem

310 000,00

Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny (Fundusz Sołecki) 33 897,62

Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika (Fundusz Sołecki) 21 414,36

Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny (dodatkowy fundusz 
jednostek pomocniczych)

16 948,81

Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik  (dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych) 10 707,18

Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na Radzewicką 
(dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych)

15 857,79

Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja 30 000,00

Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” - wykonanie koncepcji adaptacji budynku 20 000,00

Opłotowanie działki gminnej przy ul. Krosińskiej 30 000,00

Wykupy gruntów - wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa 185 000,00 zł

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice - zakup serwerów, 
oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni 
w UM Mosina przy ul. Dworcowej (w tym 1 105 000,00 zł – środki UE)

1 267 344,51

Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego - rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infra-
struktury informatycznej

66 564,76

12.

Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych:

Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w 
budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)

10 000,00

Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki) 10 000,00

Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie  (dodatkowy fundusz jed-
nostek pomocniczych)

20 000,00

13.
Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. w Mosinie (dodatkowy fundusz jednostek 
pomocniczych)

15 000,00



Budowa studzienki chłonnej – ul. Różańskiego a ul. Wodną w Mosinie 20 000,00

Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ul. Głównej w Pecnej 30 000,00

Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie, 
projekty dróg rowerowych na ul. Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej w Mosinie

30 000,00

Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - ro-
werową na wysokości ul. Harcerskiej

60 000,00

Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie 50 000,00
Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach 10 000,00

Budowa ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) 100 000,00

Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu „Nowe Krosno” 150 000,00

Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ul. Mocka do ul. Śremskiej 50 000,00

Projekt budowy ul. Dolnej w Czapurach 40 000,00
Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie) 60 000,00

Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) 100 000,00

Projekt budowy ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym 50 000,00

Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie 50 000,00

Projekt budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym 50 000,00

Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie 300 000,00

Projekt budowy chodnika w ul. Czwartaków w Mosinie 20 000,00

Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie 20 000,00

Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I 50 000,00

Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina 20 000,00

Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m 20 000,00

Zmiana istniejącego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z 
azylem

310 000,00

Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny (Fundusz Sołecki) 33 897,62

Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika (Fundusz Sołecki) 21 414,36

Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny (dodatkowy fundusz 
jednostek pomocniczych)

16 948,81

Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik  (dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych) 10 707,18

Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na Radzewicką 
(dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych)

15 857,79

Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja 30 000,00

Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” - wykonanie koncepcji adaptacji budynku 20 000,00

Opłotowanie działki gminnej przy ul. Krosińskiej 30 000,00

Wykupy gruntów - wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa 185 000,00 zł

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice - zakup serwerów, 
oprogramowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni 
w UM Mosina przy ul. Dworcowej (w tym 1 105 000,00 zł – środki UE)

1 267 344,51

Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego - rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infra-
struktury informatycznej

66 564,76

12.

Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych:

Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w 
budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)

10 000,00

Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki) 10 000,00

Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie  (dodatkowy fundusz jed-
nostek pomocniczych)

20 000,00

13.
Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp. w Mosinie (dodatkowy fundusz jednostek 
pomocniczych)

15 000,00

14. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o.  w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomoderniza-
cja - aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP 
nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka

100 000,00

15. Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem - rozbudowa budynku szkolnego 3 500 000,00

16. Rozbudowa SP w Krosinku - projekt i rozbudowa o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą 1 283 043,77

17. Termomodernizacja budynku SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem - wymiana przewodu kominowego 35 000,00

18. Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina - opracowanie i/lub aktualizacja doku-
mentacji projektowej przy szkołach Gminy Mosina

140 000,00

19. Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie - zabezpieczenie nieruchomości gruntowej      w Kro-
śnie pod obiekt edukacyjny

30 000,00

20. SP nr 2 w Mosinie – centralne ogrzewanie - modernizacja 100 000,00

21. Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego - dotacja przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
w Puszczykowie

20 000,00

22. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - dotacja przeznaczona na dofinan-
sowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

400 000,00

23. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego:

Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie, ul. Krańcowa 35 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Piaskowa i Malinowa 79 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Nad Stawem 18 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach, ul. Miętowa 53 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach, ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa 68 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku,  ul. Czeremchowa 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku, ul. Kręta 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie, os. Pod Dębami ul. Bukowa 6 000,00

Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna, w Czapurach 6 000,00

Budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie 20 000,00

Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży 6 000,00

Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym 30 000,00

Budowa lampy solarnej: Mieczewo, ul. Kasztanowa/Ogrodowa 12 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie 40 000,00

Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie 60 000,00

Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie 70 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej  w Borkowicach 100 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie 70 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie 6 000,00

Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Nowinkach 6 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Piaskowej 6 000,00

Projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. Nr 132/5 i 132/11 8 500,00

Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych 5 000,00

24. Mieczewo: projekt oświetlenia ulice Szeroka (poniżej numeru 1), Przy Lesie, Poziomkowa (Fundusz Sołecki) 8 000,00

25. Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach – kontynuacja (Fundusz 
Sołecki)

22 581,50

26. Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja 
(dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych)

11 290,75

27. Osiedle nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie (dodatkowy fundusz jed-
nostek pomocniczych)

19 310,64

28. Skatepark – wykonanie projektu i budowa 1050 000,00

29. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy (dodatkowy fundusz 
jednostek pomocniczych):



Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) 
w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew

25 372,47

Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku 26 768,37

Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypo-
czynkowego przeznaczonego dla mieszkańców

30 000,00

Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa 70 000,00

Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. Krosińskiej 23 551,85

30. Budynek w Rogalinku (pracownia) - projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni arty-
stycznej w Rogalinku

10 000,00

31. System fotowoltaiczny na budynkach świetlic - Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach 
świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach

250 000,00

32. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:

Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki) 22 918,57

Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i modernizacja pomieszczeń piw-
niczych w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)

36 744,94

Pecna - Konstantynowo - remont sanitariatów w budynku świetlicy (Fundusz Sołecki) 50 744,94

Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw (dodatkowy fundusz 
jednostek pomocniczych)

15 959,29

Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych) 19 866,65

33. Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej – opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni 
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku MOK oraz remontu elewacji z dostosowaniem do 
obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z pro-
jektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP

80 000,00

34. Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien - kontynuacja remontu 100 000,00

35. Renowacja zabytków i obiektów - dofinansowanie remontu zabytków i obiektów pod opieką konserwatora 10 000,00

36. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 - wykonanie wentylacji 
i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR

250 000,00

37. Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego - bezpieczeństwo na parkingu przy hali 
sportowej przy ul. Krasickiego

20 000,00

38. Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie gminy Mosina: place zabaw w Drużynie, Czapurach 
i na os. Nr 6 w Mosinie (kontynuacja zadania z 2021)

46 887,50

39. Klimatyzacja hali OSIR ul. Krasickiego w Mosinie - projekt klimatyzacji hali - parter budynku: korytarz, recepcja 5 000,00

40. Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach 
(Fundusz Sołecki)

45 000,00

41. Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach 
(dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych)

25 372,48

42. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni - zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej do pielgnacji trawy na bo-
iskach sportowych OSiR

66 000,00

Ogółem 34 010 995, 99

ZMIANY W RADZIE
14 lutego, odbyła się LXI Sesja Rady Miejskiej 

w Mosinie, która była okazją do złożenia po-
dziękowań Pani Małgorzacie Kaptur, w związku 
z zakończeniem jej pracy w Radzie. 

W imieniu swoim, pracowników Urzędu Miej-
skiego oraz mieszkańców, chcę podziękować Pani 
Przewodniczącej za jej wieloletnie zaangażowa-
nie w działania na rzecz Gminy Mosina, za jej 
wkład w rozwój naszej Gminy, za oddaną pracę 
samorządową, za lata współpracy. Życzymy zdro-
wia i dalszych sukcesów w realizacji zamierzeń 
i własnych pasji!    

Na lutowej sesji, Rada Miejska wybrała także nowego Przewodni-
czącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym został 
Dominik Michalak, a Wiceprzewodniczącym Marcin Ługawiak. 

W imieniu Samorządu Gminy Mosina i mieszkańców składam 
Panom Radnym serdeczne gratulacje z okazji wyboru. Jestem prze-
konany, że pełnione funkcje 
przyniosą owocną pracę na 
rzecz społeczności lokalnej. 
Życzę dalszych sukcesów  
w działalności samorządo-
wej.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
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INFORMATOR MOSIŃSKImosina.plSołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) 
w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew

25 372,47

Osiedle Nr 1: rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku 26 768,37

Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypo-
czynkowego przeznaczonego dla mieszkańców

30 000,00

Osiedle Nr 4: zagospodarowanie terenu pod rekreację - skrzyżowanie ulic Czereśniowa/Gruszkowa 70 000,00

Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. Krosińskiej 23 551,85

30. Budynek w Rogalinku (pracownia) - projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni arty-
stycznej w Rogalinku

10 000,00

31. System fotowoltaiczny na budynkach świetlic - Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach 
świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach

250 000,00

32. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:

Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki) 22 918,57

Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i modernizacja pomieszczeń piw-
niczych w świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)

36 744,94

Pecna - Konstantynowo - remont sanitariatów w budynku świetlicy (Fundusz Sołecki) 50 744,94

Dymaczewo Stare: posadowienie świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw (dodatkowy fundusz 
jednostek pomocniczych)

15 959,29

Mieczewo: rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych) 19 866,65

33. Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej – opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni 
przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku MOK oraz remontu elewacji z dostosowaniem do 
obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z pro-
jektem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru, oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem WPSP

80 000,00

34. Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien - kontynuacja remontu 100 000,00

35. Renowacja zabytków i obiektów - dofinansowanie remontu zabytków i obiektów pod opieką konserwatora 10 000,00

36. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 - wykonanie wentylacji 
i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR

250 000,00

37. Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego - bezpieczeństwo na parkingu przy hali 
sportowej przy ul. Krasickiego

20 000,00

38. Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie gminy Mosina: place zabaw w Drużynie, Czapurach 
i na os. Nr 6 w Mosinie (kontynuacja zadania z 2021)

46 887,50

39. Klimatyzacja hali OSIR ul. Krasickiego w Mosinie - projekt klimatyzacji hali - parter budynku: korytarz, recepcja 5 000,00

40. Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach 
(Fundusz Sołecki)

45 000,00

41. Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach 
(dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych)

25 372,48

42. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni - zakup profesjonalnej kosiarki samojezdnej do pielgnacji trawy na bo-
iskach sportowych OSiR

66 000,00

Ogółem 34 010 995, 99

Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy 
Mosina

BUDYNKI i BUDOWLE
• dokumentacja projektowa świetlicy wiej-

skiej w Dymaczewie Starym – zakończono pra-
ce projektowe i złożono wniosek do Starostwa  
o pozwolenie na budowę,

•Osiedle nr 4 w Mosinie - budowa street wor-
kout -  zrealizowano, 

• dostawa i montaż obiektów małej architek-
tury na terenie gminy Mosina – zakończono z 
częściowym wykonaniem · projekt zagospoda-
rowania Ptasiego Parku – w trakcie realizacji. 
Pozostałe budynki i budowle-> s.10
DROGI I CHODNIKI-> s.10
OŚWIETLENIE - budowa oświetlenia drogowego

 • dokonano odbioru robót: Mieczewo, ul. 
Promienista, Słoneczna, Tęczowa (etap I); Pecna, 
ul. Różana; Mosina, ul. Królowej Jadwigi, Kazi-
mierza Odnowiciela (etap II), ul. Czajkowskiego 
(etap II);  Krosinko, ul. Wierzbowa; Radzewice, 
ul. Kalinowa (etap I); Sowinki, ul. Nad Lasem 
(etap III); Mosina, ul. Śliwkowa (wykonawca 
zgłosił zakończenie robót do odbioru końco-
wego).

• w trakcie realizacji: Daszewice, ul. Dolna, 
Jesienna (etap I); Borkowice, ul. Bajkowa; Roga-
linek, ul. Fiedlera; Mosina, rejon ul. Strzeleckiej 
81 a,b,c; Krosno, ul.: Tylna, Wiosenna (w etapie 
III ul. Tylna), ul. Strzelecka – mikropark. 
KANALIZACJA I WODOCIĄGI

• w trakcie realizacji: aktualizacja  dokumenta-
cji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej od 
Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku do ZUK); 
budowa sieci wodociągowej  w Sowińcu wraz 
z przyłączami do granicy działek (przekazano 
plac budowy), w trakcie procedowania  przejęcia 
w użytkowanie Aquanet S.A. istniejącej sieci 
wodociągowej na odcinku od SUW Mosina do 
miejscowości Sowiniec,

• korespondencja z Majątkiem Rogalin w spra-
wie udostępnienia archiwalnej dokumentacji 
w celu aktualizacji bilansu zapotrzebowania 
wody miejscowości zlokalizowanych w części 
prawobrzeżnej gminy Mosina.

• wystawienie zgody właścicielskiej dla MKŻ 
w Mosinie na potrzeby utworzenia miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 
wydanie decyzji, które zatwierdzają projekty 
podziałów nieruchomości (13 decyzji), wydanie 

postanowień, które opiniują wstępne projekty 
podziałów nieruchomości  (9 postanowień), wy-
danie zaświadczeń o nadaniu numerów porząd-
kowych nieruchomościom (13 zaświadczeń); 
nadawanie nowych numerów porządkowych 
nieruchomości działkom gruntu położonym 
na terenie gminy Mosina i uwidocznienie ich 
w Systemie Informacji o Terenie Gminy Mo-
sina; zakończenie procedury wyboru oferty  
z zapytania ofertowego na wykonanie usługi 
w 2022 roku „Świadczenie usług geodezyjnych 
na potrzeby Gminy Mosina w 2022 roku” – 
podpisanie umowy z nowo wybranym geodetą.

• 17 decyzji administracyjnych dot. ustalenia 
warunków zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, uwzględniając decyzje odmowne, zmiany 
decyzji oraz przeniesienia decyzji, 91 zaświad-
czeń/postanowień o odmowie wydania zaświad-
czenia oraz opinii urbanistycznych dotyczących 
przeznaczenia terenu w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wynikają-
cych ze studium oraz związanych z rewitalizacją, 
• 137 wyjaśnień, stanowisk, zawiadomień oraz 
interpretacji,

• prace związane z projektem mpzp oraz 
prognozą oddziaływania na środowisko pn. 
„Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, 
Czapury oraz Daszewice,

• spotkanie Gminnej Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej - omówienie projektów 
planów dot. Jeziora Budzyńskiego wraz z tere-
nami sąsiednimi oraz Zakola Warty w rejonie 
Baranowa,

• zamówiono podkłady mapowe oraz anali-
zowano wnioski złożone do przystąpienia do 
sporządzenia mpzp dla północnej części wsi 
Rogalin, 

• przygotowano propozycję podziału proce-
dur mpzp Mosina – Krosinko oraz w Mosinie  
w rejonie ul. Śremskiej i Gałczyńskiego.

• gospodarka odpadami i utrzymanie czystości 
i porządku: prowadzono sprawy usuwania niele-
galnych wysypisk z nieruchomości niebędących 
własnością Gminy, współpraca z Gminą Jarocin 
w sprawie utworzenia grupy zakupowej usługi 
zagospodarowania odpadów. 

• ochrona powietrza: realizacja gminnego 
programu w sprawie dotacji celowej w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji (wymiana pieców) 
• od 1 do 21 stycznia złożono 25 wniosków  
o dofinansowanie, podpisano 1 umowę (w roku 
2021 - 176 wniosków, 145 umów, rozliczono 
129 dotacji, odnotowano 12 rezygnacji i 25 
odmów); realizacja programu „Czyste Powie-
trze” – wdrożono kolejną zmianę programu dla 
osób o najniższych dochodach, 

• zieleń i ochrona przyrody: odbiór wykona-
nych prac w Parku po Północnej Stronie Kanału 
Mosińskiego w Mosinie,

• leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami: zawarto umowy – na 
zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym 
z terenu gminy w punkcie czasowego pobytu 
zwierząt w roku 2022 z ZUK sp. z o.o. w Mosi-
nie; na zapewnieniu gotowości przyjęcia, opieki 
i wyżywienia zwierząt gospodarskich w roku 
2022 z gospodarstwem rolnym w Szewcach, 
gmina Tulce, na pełnienie całodobowego po-
gotowia dla zwierząt dzikich i dziko żyjących 
oraz bezdomnych z firmą „Ptasior” z Mosiny.

• Wydano 22  zarządzenia m.in. w spra-
wach: powołania Komisji konkursowych do 
zaopiniowania ofert złożonych w otwartych 
konkursach w ramach pożytku publicznego 
w 2022 r.; regulaminu przyznawania nagrody 
honorowej Burmistrza Gminy Mosina „Złote 
Dęby”; przekazania jednostkom budżetowym 
uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów; ogłoszenia wykazu lokali przeznaczo-
nych do oddania w użyczenie na okres nie dłuż-
szy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami; 
podziału środków finansowych przyznanych 
po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2022 r; 
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-  
Architektonicznej i jej regulaminu; zatwier-
dzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego 
w Mosinie wydzielonego rachunku do ob-
sługi środków z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19; zatwierdzenia planu finansowe-
go Urzędu Miejskiego w Mosinie dla zadań 
z zakresu administracji rządowej, powołania 
rzeczoznawców wyznaczonych przez powiato-
wego lekarza weterynarii do przeprowadzenia 
szacowania, ustalenia harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 
do publicznych przedszkoli oraz do publicznych 
szkół podstawowych dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Mosina, ustalenia zasad 
i wysokości opłat za korzystanie z obiektów 
i urządzeń stanowiących mienie komunalne 
Gminy Mosina będących w administrowaniu 
dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Mosina.

Treść wszystkich zarządzeń Burmistrza Gminy 
Mosina ->BIP->Organy Gminy->Burmistrz->Re-
jestr zarządzeń.

• z Zarządem Dróg Powiatowych w Pozna-
niu oraz sołectwem wsi Dymaczewo Nowe  
w z sprawie przeniesienia przejścia dla pieszych 
na ul. Witosa w Dymaczewie Nowym  (z-ca 
A. Ejchorst), 

• z Aquanet S.A. w sprawie omówienia inwe-
stycji wspólnych (z-ca A. Ejchorst), 

• udział w Walnym Zgromadzeniu Aquanet 
S.A. (burmistrz P. Mieloch). 

Na podstawie relacji Burmistrza oraz referatów 
Urzędu Miejskiego opracowała Joanna Nowa-
czyk. 

KRONIKA INWESTYCJI

- ważniejsze działania  
i decyzje - styczeń 2022

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE

OCHRONA ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIA

SPOTKANIA
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Inwestycje – stan realizacji
• ul. Lema w Mosinie -> Trwa usuwanie kolizji, budowa kanalizacji 

deszczowej i kanałów technicznych.
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN 

z Grodziska Wlkp. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 8 
172 450, 55 zł 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg

• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, 
Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Koperni-
ka, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) -> Trwa przygotowanie do 
ogłoszenia przetargu – opracowywane są  indywidualne, istotne 
warunki zamówienia zgodnie z wymogami Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład, w którym projekt uzyskał dofinansowanie. 

• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach -> dobiegają końca prace 
projektowe.

Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komuni-

kacyjny Nowe Krosno: ul. Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część ul. 
Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do studni. Przygo-
towano materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu.

• Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a To-
polową – podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania. 
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczy-
kowa Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.

• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakoń-
czenia I etapu do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) 
–> w trakcie realizacji, trwa wyłączanie oświetlenia i przełączanie 
zasilania.

Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł
• Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie -> za-

kończony.
Wykonawca: Stanisław Konwisorz Nortex PPUH z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 139 871,66 zł
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja 

Iłowiec) –> zakończone.
• Budowa ul. Kanałowej w Mosinie - II etap zadania ul. Łazienna 

i Kanałowa w Mosinie -> Wymieniono wodociąg, trwają prace 
oświetleniowe, budowa kanałów teletechnicznych. 

Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Pusz-
czykowa

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 599 621,29 zł
• Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanaliza-

cyjnej w ulicy bocznej od ul. Sowinieckiej -> w trakcie realizacji
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infra-

strukturą towarzyszącą –> dobiegają końca prace wykończeniowe 
wewnątrz, rozpoczęły się prace zewnętrzne związane z zagospo-
darowaniem terenu przed budynkiem. 

Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> rozpoczęły się prace termomo-

dernizacyjne w zakresie stropów (dokończyć!)

Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna 
Koszt zadania – kwota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –>projekt  

w trakcie realizacji.
• Remont obustronny chodników w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie 

na odcinku od skrzyżowania Mostowa/Wawrzyniaka/Leszczynska 
do ul. Kolejowej->zakończony. 

Wykonawca: Maciej Rybicki IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany 
z Dziedzic

Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 386 455,91 zł
• Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie 

-> trwa realizacja.
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Pusz-

czykowa
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 785 727,44 zł
• Termomodernizacja SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem

–>w trakcie realizacji. 
Wykonawca: Norbert Wojciechowski WOJ-BUD z Gniezna 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 495 000 zł.
• Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie ->  

w trakcie realizacji.
• Adaptacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Przedszkola 

nr 3 Integracyjnego w Mosinie -> aktualizacja wykonana. 
• Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, 

Żabinko, Mieczewo -> projekt w trakcie realizacji.
• Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dem-

bowskiego w Mosinie  -> w trakcie realizacji. 
Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota 

zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lo-

kalnych
• Projekt skateparku w Mosinie -> oczekiwanie na pozwolenie 

na budowę. 
• Gminny program rewitalizacji Kokotka –> w trakcie realizacji 

I etap dokumentacji koncepcyjno-projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji konserwatora zabytków.

• Odprowadzenie wód opadowych z istniejącego budynku SP  
w Rogalinku – projekt wykonany, uzyskano pozwolenia na budowę.

• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału 
Mosińskiego między Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku 
wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Harcerskiej w Mosinie->  
w wyniku zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta, która znacznie 
przewyższyła kwotę zabezpieczoną na to zadanie. 

• Modernizacja „ronda” autobusowego w Wiórku-> zakończona. 
• Rozbudowa MOK o windę -> w trakcie odbioru. 

Oprac. Joanna Nowaczyk

Fot. Paulina Ludwiczak, Wojeciech Mikołajczyk,
 Jakub Modrzyński

SP w Daszewicach            ul. Lema w Mosinie   Środowiskowy Dom Samopomocy Węzeł Przesiadkowy w Mosinie
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Nowy Sekretarz 
w Urzędzie

Z początkiem stycznia 2022 r., stanowisko Sekre-
tarza Gminy Mosina objęła pani Dorota Tomyślak. 
Wcześniej funkcję tę pełniła pani Monika Kujawska, 
która obecnie kieruje spółkami PUK i ZUK jako 
Prezes zarządów tych spółek.

Dorota Tomyślak jest absolwentką Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku zarządza-
nie i marketing. Na macierzystej uczelni ukoń-
czyła także studia podyplomowe Public Relations.  
W swoim życiorysie zawodowym posiada wielo-
letnie doświadczenie w pracy samorządowej – 17 lat pracy w Urzędzie Miejskim 
w Śremie, gdzie przeszła kilka szczebli awansu zawodowego do stanowiska Na-
czelnika Pionu Obsługi Inwestorów i Informatyzacji, a ostatnio – w Urzędzie 
Gminy w Czempiniu, gdzie pełniła funkcję Kierownika Referatu Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej. Równolegle zasiadała w radach nadzorczych dwóch 
śremskich spółek, wykonywała również zadania audytora wewnętrznego Systemu 
Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Miejskim w Śremie. 

Pani Dorocie Tomyślak życzymy owocnej pracy na nowym stanowisku  
       Joanna Nowaczyk

Spotkanie w sprawie Polskiego Ładu
2 lutego w Urzędzie Miejskim w Mosinie gościła 

Poseł na Sejm RP Jadwiga Emilewicz. Podczas jej 
spotkania z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysła-
wem Mielochem, rozmawiano na temat warunków 
i możliwości otrzymania dofinansowania w ramach 
rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład. Burmistrz przedstawił projekty z zakresu 
infrastruktury drogowej, żłobkowo-przedszkolnej 
i niskoemisyjnego transportu publicznego, o dofi-

nansowanie których Gmina Mosina zamierza starać się w drugiej edycji programu. 
W pierwszej edycji, ogłoszonej na jesień minionego roku, pozyskaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości blisko 10 i pół miliona zł na realizację zadania: „Budowa 
ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, 
bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.).” 
Termin składania wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych upływa z końcem lutego br.              JN

Złote Gody 2022
UWAGA JUBILACI! Pary małżeńskie obchodzące  

w 2022 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Mosinie do 1 marca 2022 r. poprzez 
złożenie wniosku o nadanie medalu „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta 
RP. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znaj-
duje się w budynku nr II Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój 2.6, tel. (61) 8109 – 
560. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie 
USC w Mosinie, a także w Biurze Obsługi Interesanta 
w obydwu budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie 
– przy pl. 20 Października 1 i przy ul. Dworcowej 3.  
W tych samych miejscach można złożyć wypełniony 
wniosek. Zapraszamy w poniedziałki w godzinach od  
9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 
7.00 do 15.00. 

Marzena Obst Kierownik USC Mosina

Gdzie potwierdzić 
profil zaufany

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Mosinie 
istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufane-
go (PZ) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 09.00 
– 17.00 oraz wtorek-piątek 07.00-15.00 w Biurze 
Obsługi Interesanta. Profil Zaufany można również 
potwierdzić w Urzędzie Wojewódzkim, Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Skarbowym 
oraz w pozostałych punktach, których lokalizację 
można znaleźć za pomocą wyszukiwarki na stronie 
pz.gov.pl. 

porady prawne
Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? 

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrze-
bujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie  
pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, 
grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z eg-
zekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do 
jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy 
związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj 
z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oby-
watelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz  
w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie ul. Dwor-
cowa 3 po uprzednim umówieniu wizyty na stronie: 
np.ms.gov.pl, na której znajdują się również szczegóły 
dotyczące zakresu udzielanej pomocy.  

Konferencja w sprawie COVID-19
W dniu 4 lutego br. brałem udział w konferencji poświęconej końcowy COVID-19 

z perspektywy samorządu, biznesu i prawa. Jako jeden z prelegentów opisywałem 
sytuację COVID-19 w Gminie Mosina oraz wskazywałem na niewłaściwość obo-
wiązku szczepienia przeciw COVID-19. Każdy sam powinien samodzielnie i na 
własną odpowiedzialność podejmować decyzję o szczepieniu.

Więcej: https://www.facebook.com/wirmaszglos. Transmisja 4 lutego. Moje wy-
stąpienie od 44 minuty.     Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

Oświadczenie 
W roku 2021 złożyłem skargi Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały 
Rady Miejskiej w Mosinie o nieudzieleniu wotum 
zaufania. WSA skargi oddalił. 

Będę bronił swoich racji przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym i złożę odwołanie tym bardziej, że 
wcześniej i później WSA w Poznaniu podobne skargi 
uznawał i unieważniał uchwały rad innych gmin.

Przemysław Mieloch

SP w Daszewicach            ul. Lema w Mosinie   Środowiskowy Dom Samopomocy Węzeł Przesiadkowy w Mosinie
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Ze smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

Śp. Elżbiety 
Jędrzejczak 

Pracownika Urzędu Miejskiego  

w Mosinie w latach 1987-2015.

Wyrazy szczerego współczucia 

   Rodzinie i Bliskim składają

Z przykrością informujemy, że  

1 stycznia 2022 r. w wieku 72 lat 

zmarła Pani Klara Kurowska, wie-

loletnia Sołtys Sołectwa Sowinki, 

Sowiniec, Bogulin. 

  

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej

Śp. Klary Kurowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Elżbieta Jędrzejczak 
(1954 – 2021)

15 grudnia 2021 r., tuż przed Bożym Narodzeniem odeszła 

Elżbieta Jędrzejczak, nasza droga, emerytowana koleżanka, 

Elunia. W mosińskim magistracie przepracowała blisko 

30 lat – od 1987 r. w referacie budownictwa, a po roku 

1990 do przejścia na emeryturę w roku 2015 – w referacie 

geodezji. Elunia była sumiennym, oddanym swojej pracy 

urzędnikiem. Była osobą niezwykle skromną i też niezwykle 

życzliwą, niekonfliktową, była po prostu dobrym człowie-

kiem. Każdemu służyła życzliwie pomocą – mieszkańcom 

w załatwianiu urzędowych spraw i nam, swoim współpra-

cownikom. Kochająca matka i babcia. Dzielnie znosiła 

przeciwności losu, także własną chorobę. Choć przed 

kilku laty zakończyła swoją aktywność zawodową, nie 

rozstała się do końca z nami, koleżankami i kolegami  

z mosińskiego magistratu, chętnie tu zachodząc. Z głę-

bokim żalem przyjęliśmy wiadomość o jej śmierci, z 

żalem ją żegnamy. Będzie nam jej brakowało, naszej Eli.

W imieniu koleżanek i kolegów,

pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Joanna Nowaczyk

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        

Z przykrością zawia-

damiamy, że 18 grud-

nia 2021 r., w wieku 

90 lat zmarła prof. dr 

hab. n. med.  Hanna 

Dziatkowiak – lekarz 

pediatra i diabetolog, nauczyciel akade-

micki, Ordynator Oddziału Wewnętrz-

nego i Kierownik Poradni Cukrzycowej 

dla Dzieci w II Klinice Chorób Dzieci 

Akademii Medycznej w Łodzi w latach 

1967-1986, związanej z Uniwersytetem 

Jagiellońskim i Akademią Medyczną  

w Poznaniu. Wraz z mężem Antonim, 

ufundowali akademickie stypendium, 

powołując do życia Fundację Stypendial-

ną im. Antoniego i Hanny Dziatkowia-

ków. Celem Fundacji jest ustanawianie 

i przyznawanie stypendium dla uzdol-

nionych abiturientów szkół publicznych, 

zamieszkałych od co najmniej 5 lat na 

terenie gminy Mosina, którzy wywodzą 

się z niezamożnych rodzin, na sfinanso-

wanie dziennych studiów.

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom 

zmarłej

Śp. Hanny Dziadkowiak
wyrazy głębokiego współczucia 

składają

Pani Wiesłwie Mani, Radnej Rady Miejskiej w Mosinie 

oraz Rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci

Burmistrz Gminy 

Mosina
Rada Miejska  

w Mosinie        

Brata
składają

Pani Marii Witkowskiej, Sołtysowi Sołectwa Rogalin 

oraz Rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci

Burmistrz Gminy 

Mosina

Ojca
składają

Rada Miejska  

w Mosinie        

Panu Hubertowi Prałatowi, wieloletniemu pracownikowi 

mosińskiego samorządu, wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Samorząd Gminy Mosina

Żony oraz Syna
składa

Podziękowanie
Dziękujemy za pełną zaangażowania pracę 

Policji, Straży Miejskiej, Państwowej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz wszystkich służb  
i osób prywatnych uczestniczących w poszu-
kiwaniach i odnalezieniu naszego syna. 

Składamy podziękowanie Prezbiterowi Ada-
mowi Prozorowskiemu i wszystkim osobom, 
które modliły się w intencji odnalezienia Pio-
tra, za słowa wsparcia, okazaną pomoc i udział 
w pogrzebie. 

Elżbieta i Bogdan Bernaciak

Świadczenie 500+
Od 1 lutego br. można składać wnioski  

o 500 plus na nowy okres świadczenio-
wy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 
r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Od nowego 
roku obsługę programu prowadzi Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można 
przesyć tylko drogą elektroniczną. Szczegóły 
dotyczące procedury składania wniosków, 
wysokości świadczeń, komu i od kiedy 
ono przysługuje można znaleźć na stronie 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zus.pl-
->Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 
r. W sprawie świadczenia wychowawczego 
otrzymasz pomoc m.in.:

• na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czyn-
na od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00),

• w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 
pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za 
pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

• we wszystkich placówkach ZUS.
Więcej informacji na stronie: zus.pl 

MEDAL  RZECZYPOSPOLITEJ  MOSIŃSKIEJ
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w sposób szczegól-

ny przysłużyły się naszej gminie, promując je swoją osobowością, wiedzą, działalnością, pracą, niezależnie od miejsca 
urodzenia i zamieszkania. Jest wyrazem uznania i moralnego zadośćuczynienia dla tych, którzy nie szczędząc sił, czasu, 
walcząc z różnymi przeciwnościami starali się, aby nasze miasto żyło i rozwijało się. Od 1999 r. przyznano 60 medali 
naukowcom, lekarzom, księżom, samorządowcom, żołnierzom, artystom, przedsiębiorcom i działaczom społecznym. 
Apelujemy do wszelkich organizacji, a także grup mieszkańców, rodzin i osób prywatnych by zastanowiły się, kogo 
należałoby z naszego otoczenia wyróżnić w bieżącym roku.Procedura przyznawania Medalu: do 31 marca 2022 r. 
należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej (osobiście lub korespondencyjnie) pisemny wniosek charakteryzujący kandydata. 
Zgodnie z regulaminem kandydatem może być osoba zgłaszana po raz pierwszy, jak i taka, która w  poprzednich latach 
z  różnych powodów nie uzyskała akceptacji Kapituły. Kapituła Medalu powołana przez Radę Miejską na ośmioletnią 
kadencję zbierze się w pierwszych dniach kwietnia br. w celu zapoznania się z wnioskami, a na majowej sesji Rada 
podejmie uchwałę o przyznaniu Medali.               Krzysztof Lipiak Dziekan Kapituły



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW zmieszanych na rok 2022  
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH

miasto

Burmistrz Gminy 

Mosina

Gmina



miasto

Gmina

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW segregowanych na rok 2022  
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH

Informacji udzielają: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady ku-
chenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak 
w sąsiednich gminach. BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - 
muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.



miasto

Gmina

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW bio na rok 2022  
Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH

miasto

Gmina

Informacji udzielają: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady ku-
chenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak 
w sąsiednich gminach. BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - 
muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.



terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów



terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów
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AKTUALNOŚCI

Chociaż tego nie powiedzą

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW dla wspólnot mieszkaniowych 
na rok 2022  

Zjadliwa grypa ptaków H5N1
Pod koniec stycznia na terenie naszej Gminy, w Bolesławcu, wykryte 

zostało ognisko zakaźnej dla ludzi ptasiej grypy H5N1. Podobne 
ognisko stwierdzono w gminie Czempiń w miejscowości Bieczyny na 
terenie powiatu kościańskiego. W sytuacji zagrożenia rozprzestrze-
niania się zjadliwej grypy ptaków, podjęte zostały natychmiastowe 
działania w kierunku likwidacji ogniska i minimalizacji jego skutków. 

W spotkaniu w dniu 27 stycznia zwołanym przez Starostę w tej 
sprawi, udział wzięli: Powiatowy Inspektor Weterynarii w Poznaniu, 
przedstawiciele Starostwa, Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, Komendy Policji w Poznaniu, a także Gminy Mosina: 
Burmistrz Przemysław Mieloch, jego zastępa Adam Ejchorst, Kie-
rownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztof Kaczmarek 
i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosław Łucka. Na spotkaniu stalono strategię przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się choroby, określono zadania dla poszczegól-
nych służb, w tym służb Gminy Mosina. 

Na terenie posesji, na której wykryto ognisko, drób został zlikwi-
dowany i przewieziony do utylizacji. Zutylizowany został także 
obornik i pasza z posesji. Na drogach w okolicy terenu, na którym 
wystąpiło zakażenie drobiu, wyłożone zostały maty dezynfekcyjne, 
ustawiono specjalne oznakowanie.

W związku ze stwierdzeniem ognisk zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, 
w gminie Mosina, w miejscowości Bolesławiec oraz w powiecie 
kościańskim, w gminie Czempiń, w miejscowości Bieczyny, 2 lu-
tego br. Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie określające 
obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą, a także obowiązują-
ce na nich nakazy i zakazy. Jako obszar zapowietrzony w naszej 
Gminie Wojewoda wyznaczył miejscowości: Dymaczewo Nowe, 
Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, Pecna. Z kolei 
obszar zagrożony na terenie gminy Mosina według rozporządze-
nia to: Pożegowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Sowinki, 
Baranówko, Drużyna, Nowinki, Żabinko. 

Nakazy i zakazy obowiązujące na obszarze zapowietrzonym  
i zagrożonym określone przez Wojewodę znajdują się w jego Roz-
porządzeniu z dnia 2 lutego 2022 r., które dostępne jest na stronie 
poznan.uw.gov.pl –„ Rozporządzenia Wojewody”. Rozporządze-
nie obowiązywać będzie do jego odwołania przez Wojewodę na 
wniosek Powiatowego Inspektora Weterynarii. Na dzień oddania 
do druku tego numeru „Informatora Mosińskiego”, Rozporządzenie 
nadal obowiązywało. Prosimy śledzić stronę mosina.pl oraz media 
społecznościowe Gminy Mosina, gdzie na bieżąco informujemy  
o zaistniałej sytuacji.       JN

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady ku-
chenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY, tak jak 
w sąsiednich gminach. BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - 
muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik nie zostanie opróżniony przez PUK sp. z o.o.
W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie.
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Stawka za odpady - 30 zł
Rada Miejska w Mosinie na sesji w dniu 10 grudnia 2021 uchwaliła 

nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
2022 r.,  zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina -  30 zł 
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość jeśli odpady 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 60 zł za osobę, 
jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów w sposób selektywny. 

 
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mo-

sina: Sąsiednie gminy podnoszą stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami. Dotyczy to również 
gmin należących do Związku Międzygminnego 
SELEKT, gdzie określono stawkę w wysokości 35 
zł od osoby w przypadku selektywnego zbierania 

odpadów. Kilkakrotnie w mediach wypowiadałem opinię, że analizując 
nasze koszty stawka 35 zł jest przewymiarowana, wygórowana. 

Zaproponowałem Radzie Miejskiej w Mosinie 30 zł od osoby. W na-
szych kalkulacjach braliśmy pod uwagę m.in. stawkę zagospodarowana 
w ZGO Jarocin, odległość do Jarocina oraz koszt odbioru odpadów przez 
gminny PUK sp. z o.o. (uwzględniając odnowienie taboru śmieciarek). 
Ostatecznie określona została kwota 30 zł od osoby. W porównaniu 
do gmin SELEKTU jest to stawka niższa o 5 zł. W skali roku, prze-
liczając przez 32 300 osób w systemie odpadów daje to oszczędność  
w kieszeniach nas wszystkich, mieszkańców Gminy Mosina rzędu 1 938 
000 zł rocznie. Dla przypomnienia, w tym roku doszło do pierwszej 
w historii funkcjonowania Gminy Mosina w Aquanet obniżki stawek 
za ścieki komunalne.

Staramy się, żeby nasi mieszkańcy ponosili możliwie jak najniższe 
koszty z tytułu opłat związanych z codziennym funkcjonowaniem  
w miejscu zamieszkania. Kolejnym działaniem są starania o powstanie 
punktu przeładunkowego. Już w roku 2020 składając projekt budżetu 
na 2021 proponowałem stworzenie punktu przeładunkowego. Radni 
to odrzucili. Jesienią 2021 ponowiłem wniosek, również został od-
rzucony. Nieugięcie powtarzałem wniosek również do budżetu na rok 
2022. Obecnie mamy w budżecie zapis o wykonaniu analiz prawnych 
i finansowych powstania punktu w kilku lokalizacjach. Według 
wstępnych szacunków po wybudowaniu punktu stawka od miesz-
kańca mogłaby być obniżona o kolejne 2 zł. 

Oprac. JN 

POBIERZ PORADNIK -> MOSINA.PL->DLA MIESZKAŃCA 
->AKCJE I KAMPANIE->MOSINA BEZ SMOGU
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Sprawozdanie
z działalności Rady 
styczeń

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska  
w Mosinie obradowała na jednej sesji. Na sesji 27 
stycznia, ślubowanie złożył nowy radny Ziemowit 
Maląg, który zastąpił w Radzie radną Małgorzatę 
Kaptur. Radni podjęli uchwały w sprawie przy-
stąpienia Gminy do tegorocznych edycji progra-
mów ministerialnych „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”.  
Wysłuchali także informacji o stanie realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21 
i wynikach egzaminu klas VIII szkół podstawo-
wych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego, 
następnie zatwierdzili plan dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina. 
Dwa przedłożone Radzie projekty uchwały doty-
czyły zmian planistycznych. Rada zatwierdziła 
zmianę w uchwale dotyczącej mpzp dla terenów 
przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana  
i Śremskiej w Mosinie. Nie podjęła natomiast 
większością głosów „przeciw” uchwały zmienia-
jącej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
MPZP dla terenów części wsi Krosinko oraz części 
miasta Mosina. W programie styczniowej sesji 
Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie swój pro-
tokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli 
informacji o możliwości naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych przez Burmistrza na 
szkodę spółek komunalnych ZUK i PUK i pod-
jęli uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia  
o podejrzeniu naruszenia przez niego dyscypliny 
finansów publicznych. Komisje Rady przedstawiły 
swoje plany pracy na rok 2022, dokonane zostały 
także zmiany w składach osobowych komisji.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można 
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicz-
nej w zakładce  Prawo, a także w Biurze Rady 
Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 
61 8 109 541. Na stronie mosina.esesja.pl moż-
na śledzić nadchodzące posiedzenia komisji 
oraz sesje wraz z załączonymi dokumentami 
(projekty uchwał, inne załączniki) oraz wyniki 
głosowań w poszczególnych punktach obrad 
danej sesji.
Spotkania komisji

W styczniu odbyło się 5 posiedzeń komisji sta-
łych Rady. Komisja Rewizyjna zajęła się swoim 
sprawozdaniem z pracy w roku 2021. Pozostałe 
komisje stałe podjęły następujące tematy:  
Komisja Budżetu i Finansów

Na swoim styczniowym posiedzeniu Komisja 
Budżetu i Finansów omówiła plan pracy na rok 
2022. W przedstawionym przez jej Przewodni-
czącą Wiesławę Manię, Komisja podsumowała 
swoją pracę w roku minionym. Omówiła także 
realizację swoich wniosków złożonych w roku 

2021. Na tym samym spotkaniu pod dyskusję 
poddano również uchwalony w grudniu minio-
nego roku budżet Gminy Mosina na 2022 rok.
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego

Na wniosek Komisji, Referat Inwestycji i Roz-
woju Gminy przygotował wykaz inwestycji  
z terminem ważności pozwolenia na budowę.  
– Radni chcieli upewnić się, czy realizacja zadań 
przebiega prawidłowo i zgodnie z ważnością ter-
minów określonych w decyzjach pozwalających na 
budowę. Po zapoznaniu się przygotowanym zesta-
wieniem, Komisja nie stwierdziła w tym zakresie 
zagrożeń – informuje Jan Marciniak, Przewodni-
czący Komisji.  Komisja zapoznała się także z in-
formacją przekazaną przez dyrektorów wszystkich 
szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Mosina o koniecznych remontach 
w zajmowanych przez nie obiektach. Na stycz-
niowym posiedzeniu mosiński przedsiębiorca 
zainteresowany budową stacji paliw u zbiegu 
„Czerwonki” i Szosy Poznańskiej,  przedstawił 
radnym koncepcję takiej inwestycji z połączeniem 
drogowym i rondem. – Zdaniem naszego gościa 
 - mówi Przewodniczący Komisji - realizacja drogi i 
ronda mogłaby być inwestycją wspólną i służyłaby 
nie tylko korzystającym ze stacji. Sprawa jest ważna 
i będzie kontynuowana. Swoje stanowiska w tej 
sprawie muszą określić Burmistrz, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i nasza Rada Miejska. 
Komisja Ochrony Środowiska Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa 

Na styczniowym spotkaniu Komisja uhono-
rowała 30-lecie działalności Straży Miejskiej  
w Mosinie. Z tej właśnie okazji, obecny na obra-
dach Komendant Straży Jarosław Dobicki przy-
jął w imieniu wszystkich, naszych strażników 
podziękowanie od Rady Miejskiej, Burmistrza 
oraz przedstawicieli  Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, za wieloletnią służbę na rzecz 
Gminy Mosina i jej mieszkańców od Rady Miej-
skiej. Poza sprawozdaniem z działalności Komisji  
w roku 2021 przedłożonym przez jej Przewod-
niczącą Elżbietę Jarecką,  zasadniczą część ob-
rad wypełniła dyskusja nad projektami uchwał.  
– Dotyczyły one zmian w uchwałach o przystą-
pieniu do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, 
Gałczyńskiego, Leśmiana i Gałczyńskiego w Mo-
sinie, a także części wsi Krosinko i części miasta 
Mosina – informuje Przewodnicząca Komisji. 
– Komisja wypowiedziała się również sprawie 
pism Burmistrza – w sprawie lokalizacji punk-
tu przeładunkowego odpadów komunalnych, 
a także w sprawie zasadności przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.   
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych  
i Promocji 

Ważnym tematem posiedzenia było przystą-
pienie Gminy Mosina do oczekiwanych spo-
łecznie, rządowych programów pomocowych 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  

i „Opieka wytchnieniowa” tegorocznej edycji. Ko-
misja rozmawiała także o kształcie „Informatora 
Mosińskiego”, przedstawiając w tej sprawie swoje 
propozycje. Komisja zajęła się również stypendia-
mi i nagrodami dla sportowców i uczniów i w tej 
sprawie podjęła wniosek. – Zawnioskowaliśmy do 
Burmistrza o zwiększenie środków finansowych 
w tegorocznym budżecie na ten cel - na stypendia 
sportowe i naukowe – informuje Roman Kolan-
kiewicz, Przewodniczący Komisji.  

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicz-
nej->Organy gminy->Protokoły.
Terminarz posiedzeń – marzec/kwiecień

W marcu i kwietniu w swoim kalendarzu rocz-
nym Rada zaplanowała dwie sesje – 29 marca  
i 28 kwietnia. Aktualne terminy posiedzeń można 
odnaleźć na stronie www.mosina.esesja.pl 
Komisje stałe:

•Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Pro-
mocji – 17 marca, 21 kwietnia,

•Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego – 23 
marca, 20 kwietnia,

•Komisja Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa – 24 marca,

21 kwietnia,
•Komisja Budżetu i Finansów – 28 marca, 25 

kwietnia.
Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich pro-

gramem znajduje się na stronie mosina.esesja.pl 
oraz esesja.pl/mosina. Posiedzenia komisji stałych 
są odbywają się obecnie w trybie zdalnym. Zain-
teresowani mieszkańcy mogą uzyskać link do 
posiedzenia w Biurze Rady Miejskiej (kontakt 
telefoniczny lub mailowy). Bieżące informacje 
dotyczące posiedzeń zamieszczane są na stro-
niewww.mosina.pl w zakładce Komunikaty 
oraz na stronie www.mosina.esesja.pl. Można 
je również uzyskać w  Biurze Rady, tel. 61 8 109 
541, e-mail: rada.miejska@mosina.pl 

Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mosinie można 
śledzić na żywo, na stronie www.mosina.esesja.
pl/transmisje_z_obrad_rady

Oprac. Joanna Nowaczyk

Zrzeczenie się mandatu 
11 stycznia 2022 r. Komisarz Wyborczy w Pozna-
niu I wydał Postanowienie nr 3/2022 w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej 
w Mosinie z powodu pisemnego zrzeczenia się 
mandatu. Radną, której mandat wygasł jest Mał-
gorzata Kaptur. Małgorzata Kaptur poinformo-
wała o zamiarze zrzeczenia się mandatu w czasie 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 
2021 r. Małgorzata Kaptur była radną od 2010 
r., od 2014 r. pełniła funkcję przewodniczącej.  
W kadencji 2010-2014 była przewodniczącą 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i członkiem 
Komisji Rewizyjnej. W kadencji 2014 – 2018 
pracowała w Komisji Budżetu i Finansów oraz  
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W obecnej 
kadencji była członkiem Komisji Budżetu i Fi-
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nansów, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji oraz Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 
W imieniu radnych Rady Miejskiej  dziękuję 
Pani Przewodniczącej Małgorzacie Kaptur za 
współpracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju 
mosińskiego samorządu. Życzę, aby kolejne lata 
upływały w zdrowiu i spokoju, przynosząc radość 
z realizacji marzeń i pasji.

Szanowni Państwo!
Po 11 latach pracy na rzecz mosińskiego samorządu 
na podst. art. 383 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Wyborczego 
zrzekłam się z dniem 31 grudnia 2021 r. mandatu 
radnej Rady Miejskiej w Mosinie. Moja rezygnacja 
była trudną, ale przemyślaną decyzją, do której 
dojrzewałam od lutego 2021 r. tzn. od sprawy wo-
dociągu w lesie w Pecnej. Przez 10 lat samorząd był 
dla mnie pasją, której poświęcałam mnóstwo czasu. 
To jednak jest już czas przeszły. Utrata zaufania 
do burmistrza sprawiła, że przestałam zadawać 
pytania i składać interpelacje, choć wcześniej złoży-
łam ich aż 415. Utrata wiary w sens pracy radnego  
w tych warunkach, a także zwiększone obowiązki 
rodzinne i stan zdrowia spowodowały, że nie mogę 
już dłużej wypełniać obowiązków radnej tak, jak 
bym tego chciała. Uznałam, że w tej sytuacji wła-
ściwym rozwiązaniem jest przekazanie mandatu 
w inne ręce.
Mam nadzieję, że złoży on ślubowanie już na naj-
bliższej sesji. Pragnę podziękować Mieszkańcom 
za zaufanie, którym obdarzyli mnie w trzech ko-
lejnych wyborach. Starałam się wykonywać swoje 
obowiązki uczciwie i sumiennie. Przepraszam tych, 
których zawiodłam i którym będzie trudno zrozu-
mieć i zaakceptować moją decyzję. 
Chciałabym podziękować także za siedmioletnią 
współpracę Piotrowi Sokołowskiemu, kierownikowi 
Biura Rady, a także Anicie Ćwiklińskiej i Monice 
Kujawskiej – pracownikom Biura Rady. Wasz pro-
fesjonalizm i życzliwość były dla mnie ogromnym 
wsparciem, a współpraca z Wami wielką przyjemno-
ścią. Udało się nam wspólnie wyeliminować papier 
z pracy Rady i w styczniu 2016 r. wdrożyć e-sesję, 
co zwiększyło transparentność funkcjonowania 
Rady. Mieszkańcy mają obecnie na portalu mo-
sina.esesja.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 
ogromny zbiór informacji, bez porównania większy 
niż w innych gminach. Dziękuję Wam, Koleżanki  
i Koledzy Radni, obecnej i poprzedniej kadencji, za 
zaufanie i wybór na przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Mosinie. Przewodniczenie Radzie było dla mnie 
zaszczytem i niezwykle ciekawym doświadczeniem. 
Dziękuję za trzyletnią owocną współpracę wice-
przewodniczącemu Dominikowi Michalakowi. 
Mimo różnicy wieku udało się nam zgodnie i na 
partnerskich zasadach kierować pracami Rady. 
Jestem wdzięczna Łukaszowi Kasprowiczowi za 
to, że w 2010 r. namówił mnie do kandydowa-
nia w wyborach i Janowi Marciniakowi, z którego 
wiedzy korzystałam, którego pasję samorządową 
podziwiam, a przyjaźń bardzo cenię. Dziękuję 
Romanowi Kolankiewiczowi, przewodniczące-
mu Klubu Radnych „OdNowa” oraz wszystkim 

członkom tego Klubu. Współpraca z Wami była dla 
mnie czymś bardzo ważnym. Dziękuję urzędnikom 
Urzędu Miejskiego za współpracę, a burmistrzom 
za gorzką lekcję i wiele rozczarowań. To też jest dla 
mnie cenne doświadczenie. Choćby radni dawali  
z siebie wszystko, bez współpracy z burmistrzem nie 
ma efektów. Dziękuję za współpracę kierownikom 
jednostek organizacyjnych, a szczególnie Markowi 
Dudkowi – dyrektorowi Mosińskiego Ośrodka Kul-
tury i Waldemarowi Demuthowi –kierownikowi 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziękuję sołtysom, or-
ganizacjom pozarządowymi wszystkim, z którymi 
spotkałam się na gminnych i samorządowych ścież-
kach za wspólne działanie, życzliwość i serdeczność. 
Cieszę się, że miałam okazję dzięki tej funkcji poznać 
tak wielu wspaniałych ludzi i mogłam uczestniczyć 
w tak wielu ciekawych wydarzeniach.
Życzę Państwu, a także naszej Gminie wszelkiej 
pomyślności.  Małgorzata Kaptur

Ślubowanie radnego 
W związku ze złożeniem 
rezygnacji przez Małgorza-
tę Kaptur z funkcji radnej, 
Komisarz Wyborczy w Po-
znaniu wydał 25 stycznia 
postanowienie o obsadzeniu 
mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 przez 
Ziemowita Maląga, który w wyborach w dniu 21 
października 2018 r. uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów. Ślubowanie radny złożył podczas 
60. Sesji Rady Miejskiej, przeprowadzonej w try-
bie zdalnym. Radny zadeklarował gotowość do 
pracy w Komisjach Budżetu i Finansów,  Ochrony 
Środowiska,  Planowania Przestrzennego i Bez-
pieczeństwa oraz Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji. 
Ziemowit Maląg jest doświadczonym samorzą-
dowcem, który przez blisko 10 lat pracował w 
Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Jako radny 
chciałby skupić się przede wszystkim na kwestiach 
związanych z promocją gminy, edukacją i ochroną 
środowiska, które są mu bliskie ze względu na 
posiadane wykształcenie i doświadczenia. Jego 
celem będzie także dalsza intensyfikacja współpra-
cy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Kontrola w spółkach ZUK i PUK 
Pod koniec minionego roku Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła kon-
trolę w spółkach PUK i ZUK w zakresie zasad 
ustalenia wynagrodzeń dla przewodniczących rad 
nadzorczych tych spółek. Kontrola była wynikiem 
anonimowego pisma skierowanego do Rzecznika 
Finansów Publicznych w Poznaniu z informacją 
o możliwości naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina  
w tym zakresie. Rzecznik pismo to przekazał 
Radzie Miejskiej w Mosinie według właściwości. 
W wyniku kontroli zleconej przez Radę, Komisja 
Rewizyjna ustaliła, że w uchwałach rad nadzor-
czych spółek faktycznie zostały źle określone 
stawki wynagrodzeń ich przewodniczących, co 
poskutkowało wymiernymi stratami finansowymi 
obu spółek oszacowanymi na kwotę 61,8 tys. zł. 

Nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenia doty-
czyły okresu od 1 sierpnia 2020 r. do 10 listopada 
2021 r.  W trakcie kontroli Burmistrz skorygował 
niezgodne z prawem uchwały, a przewodniczący 
rad nadzorczych zwrócili nienależnie pobiera-
ne środki do kasy spółek. Niezależnie od tego 
Rada Miejska w Mosinie, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej zdecydowała złożyć zawiadomienie 
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 
o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina.  
WSA oddalił skargi na uchwały Rady  
2 grudnia 2021 r. zapadł wyrok dot. zaskarżonych 
uchwał Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia 
wotum zaufania burmistrzowi Przemysławowi 
Mielochowi. Pan Przemysław Mieloch (jako osoba 
fizyczna) wniósł skargę do WSA zarzucając Ra-
dzie: odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia 
uchwały, ograniczenie Burmistrzowi możliwości 
udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 
poprzez zakreślenie ram czasowych wypowiedzi, 
dopuszczenie do udziału w debacie mieszkań-
ców gminy bez składania zgłoszenia w trybie 
przewidzianym w przepisach, dopuszczenie do 
debaty osoby niepełnoletniej. Sąd odrzucił skargę  
w całości, nie znajdując uzasadnienia dla wyarty-
kułowanych zarzutów. Pełnomocnikiem Przemy-
sława Mielocha w postępowaniu była kancelaria 
Krzywania Bielski i Partnerzy Kancelaria Radców 
Prawnych Sp. p. Radę Miejską reprezentowała 
kancelaria Jerzmanowski i Wspólnicy, która otrzy-
mała pełnomocnictwo w drodze uchwały Rady. 
Nieudzielenie wotum zaufania dla Burmistrza 
w dwóch kolejnych latach daje możliwość Ra-
dzie Miejskiej przeprowadzenia referendum  
o odwołanie Burmistrza. Zachęcam do zapo-
znania się z pełnym uzasadnieniem sądu. Wyrok 
jest nieprawomocny. https://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/B2FC80F5EB
Wyrok WSA w sprawie radnego
27 sierpnia 2021 r. Wojewoda Wielkopolski 
Michał Zieliński skierował do Rady Miejskiej 
wezwanie w sprawie podjęcia w ciągu 30 dni 
uchwały dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego. Pod-
czas posiedzenia w dniu 14 września 2021 r., Rada 
przyjęła uchwałę L/430/21 w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego z po-
wodu naruszenia zakazu łącznia mandatu rad-
nego z prowadzeniem działalności gospodarczej 
z wykorzystaniem mienia komunalnego. Radny 
wniósł skargę na podjętą przez Radę uchwałę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu. 5 stycznia 2022 r. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wydał wyrok, który oddala  
w całości złożoną przez radnego skargę. Wydany 
wyrok nie jest prawomocny, radnemu przysługuje 
prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w 
Warszawie, gdzie zapadnie 
ostateczne orzeczenie.

Dominik Michalak
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Mosinie
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• 2 marca – początek rekrutacji do kl. I
 • 10 marca – początek rekrutacji do przedszkoli i „zerówek”.

Od 10 marca od godz. 8.00 w naszej gminie rozpoczynamy nabór do 
przedszkoli. Podobnie jak w roku ubiegłym, nabór ten będzie się odbywał 
poprzez Internet – w wersji elektronicznej. Osoby, które nie mają dostępu do 
komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych 
z przedszkola. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu 
rekrutacyjnego, wypełniony wniosek po wydrukowaniu i podpisaniu, należy 
złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej. Wnioski wypełnia się korzystając ze 
strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx Na tej 
stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet. Nabór 
do przedszkoli zostanie zamknięty 28 marca o godz. 13.00. Publikacja list 
dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostanie ogłoszona 
1 kwietnia do godz. 13.00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złoże-
nia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na 
podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:  wielodzietność 
rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandy-
data, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą

oraz kryteria samorządowe: rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania 
lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w 
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność̨ gospo-
darczą - kryterium stosuje się również̨ do rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów; rodzeństwo kandydata 
uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placów-
ki – 2 punkty; rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę 
Mieszkańca – 2 punkty; rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali  
w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego 
Gminę Mosina – 3 punkty; dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy 
składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszko-
la do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą 
udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych (tzw. „Zerówki”).

Jednocześnie informuję, że rekrutacja do klas I szkół podstawowych 
rozpocznie się 2 marca, a zakończy 23 marca i będzie odbywała się bez 
rekrutacji elektronicznej. Wypełniony wniosek/zgłoszenie należy złożyć do 
szkoły, w której rodzice chcą, aby dziecko się uczyło od 1 września. Dzieci 
zamieszkujące w obwodzie szkoły zostają do niej przyjęte na podstawie 
zgłoszenia rodziców. W przypadku, gdy rodzice zdecydują, że chcą zapisać 
dziecko do szkoły poza obwodem (np. dziecko mieszkające w Krośnie do 
szkoły w Mosinie lub Pecnej), to należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. 
Dla kandydatów do klas I przygotowano dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekru-
tacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty; wielodzietność rodziny 
kandydata – 1 punkt; kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 1 punkt; rodzice/
opiekunowie prawni kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina 
–2 punkty; miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do 
której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły 
obwodowej – 1 punkt. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I zostaną podane do wia-
domości 29 marca po godz. 13.   Anna Balcerek-Kałek

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

Rekrutacja na rok szkolny 
2022/2023

Asystent osoby 
niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu 
do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, fi-
nansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu jest 
wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla: dzieci do 
16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opie-
kuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osób 
niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym lub umiarkowanym, traktowane na równi do 
wymienionych w pkt a i b (określone w art. 5 oraz  art. 62 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Udział w programie jest nieodpłatny. W czasie korzystania z usług 
asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specja-
listyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej  i inne usługi finansowane 
w ramach funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Osoba zainteresowana przystąpieniem do programu powinna do-
starczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 
4 wypełnione dokumenty: kartę zgłoszenia do Programu „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022, kserokopię orzecze-
nia o niepełnosprawności, podpisaną klauzulę RODO, wypełnioną 
Kartę potrzeb. Formularze dokumentów oraz regulamin programu 
znajdują się do pobrania na stronie ops.mosina.pl. 

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracow-
nicy socjalni pod numerem telefonu  61 8192 687, w poniedziałki 
od godziny 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku

w godzinach 7.00 do 15.00. 
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W GALERII SZTUKI

Radiowóz 4x4 dla Straży 
Miejskiej w Mosinie

Nowa, błyszcząca Dacia Duster, a przede wszystkim bardzo po-
trzebny w pracy Straży Miejskiej radiowóz służy już funkcjona-
riuszom. Będzie można teraz łatwiej dojechać w trudno dostępne 
miejsca, także w sytuacjach kryzysowych. Obecnie coraz częściej 
straże miejskie (gminne) są wykorzystywane właśnie do działań 
kryzysowych, także z Policją, co ma miejsce w czasie trwającej 
pandemii Covid-19. Zakup samochodu dla strażników wsparli 
również radni Rady Miejskiej w Mosinie, którzy uchwalili środki 
na ten cel. 

Dofinansowanie z ministerstwa 
na wóz dla OSP Radzewice!

OSP Radzewice otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 500 tys. złotych na zakup no-
wego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego! To w ostatnim czasie druga 
ochotnicza jednostka z naszej Gminy, która uzyskała wsparcie na ten cel ze 
środków rządowych. W ubiegłym roku dotacja MSWiA na zakup takiego 
wozu trafiła do OSP Mosina.

Dofinansowanie rządowe do zakupu ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Radzewice pokryje połowę jego kosztów. By wóz trafił do jednostki, 
potrzebne jest pozostałe 50% środków jako wkład własny.  W poniedziałek 7 
lutego, w radzewickiej strażnicy odbyło się spotkanie w tej sprawie, w którym 
udział wzięli: Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Jacek Michalak, Dowódca 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 9 w Mosinie st. kpt. Paweł Zieliński, 
Burmistrz Gminy Mosina  Przemysław Mieloch, Prezes Zarządu Miejsko 
Gminnego ZOSPRP w Mosinie Dariusz Piechocki, Radni z Rady Miejskiej 
w Mosinie z Wiceprzewodniczącym Rady Dominikiem Michalakiem oraz 
Komendant Straży Miejskiej Jarosław Dobicki. 

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach znalezienia środków, by 
wesprzeć jednostkę z Radzewic w staraniach o nowy wóz, bo taki wóz jest 
jej bezwzględnie potrzebny. OSP Radzewice to jedyna jednostka OSP na tzw. 
„Zawarciu”. Dojazd innych jednostek na tereny za Wartą ogranicza czasowo 
przejazd kolejowy, a obecnie także budowa mostu w Rogalinku, a moderni-
zacja drogi DW 431 w przyszłości spowoduje zwiększenie natężenia na niej 
ruchu. Tereny te są poza zasięgiem dojazdu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  
i jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w ciągu określo-
nych ustawą 15 minut, a także poza czasowym zasięgiem dojazdu ZRM ze 
Szpitala w Puszczykowie, a w dojazdach do pożaru, czy likwidacji innych 
zagrożeń liczy się czas.

Na terenach w bezpośrednim zasięgu działań OSP Radzewice, znajdują się 
kompleksy leśne i cenne przyrodniczo obszary Natura 2000. Zlokalizowane 
są tutaj dwie gminne szkoły, dwa przedszkola i cenny obiekt dziedzictwa 
kulturowego Pałac Muzeum w Rogalinie. To tylko niektóre argumenty przema-
wiające za potrzebą doposażenia jednostki w Radzewicach w nowy ciężki wóz. 

Obecnie strażacy z Radzewic jeżdżą na akcje swoim starym, ponad 20-letnim 
i wyeksploatowanym już mocno samochodem. Dlatego w roku ubiegłym, po 
dofinansowaniu przez MSWiA i z budżetu Gminy Mosina ciężkiego wozu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki w Mosinie, OSP Mosina zadeklarowała, że 
swój używany dotąd przez ok. 12 lat wóz - nowszej generacji niż ten znajdujący 
się na stanie Radzewic, przekaże właśnie na doposażenie OSP Radzewice. 

Podczas poniedziałkowego spotkania, zarówno Burmistrz, jak i Radni Rady 
Miejskiej zadeklarowali, że środki na pokrycie połowy kosztów zakupu cięż-
kiego wozu ratowniczo-gaśniczego trzeba znaleźć. Część połowy kosztów, 
mogą pokryć środki ze sprzedaży używanego wozu OSP Mosina, pozostanie 
jednak jeszcze reszta. Uczestnicy spotkania zapewnili, że będą tych środków 
szukać. Również strażacy z OSP Radzewice zadeklarowali, że będą szukać 
środków z innych, pozabudżetowych źródeł.              JN

OSP Radzewice to jedyna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we wschodniej 
części Gminy, po drugiej stronie przejazdu kolejowego i rzeki Warty. To niezwy-
kle ważne dla bezpieczeństwa tej części gminy, aby jednostka była wyposażona  
w duży wóz bojowy i miała odpowiednie możliwości gaśnicze.

Członkowie OSP wykazują wielkie zaangażowanie oraz profesjonalizm działa-
nia w różnorodnych aspektach ratowania życia i mienia mieszkańców. To tym 
bardziej uzasadnia zakup dużego wozu, na który pozyskaliśmy dofinansowanie 
500 tys. zł.     Przemysław Mieloch

             Burmistrz Gminy Mosina

Szanowni Mieszkańcy!
Strażacy z Ochotniczej  Straży Pożarnej  

w Radzewicach zwracają się z ogromną prośbą  
o wsparcie dla  jednostki. Otrzymaliśmy niezwy-
kłą szansę na zakup nowego, ciężkiego samocho-
du ratowniczo- gaśniczego!

Jak co roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przy współpracy z komendantami 
Państwowej Straży Pożarnej przyznaje dotacje na 
zakup nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych. W tym roku nasza 
jednostka (jedna z czterech z powiatu poznańskiego) została wyróż-
niona otrzymując taką dotację. Otrzymamy 50 % dofinansowania do 
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Pozostałe 50% 
kosztów należy pokryć ze środków własnych. Obecnie cena nowego 
samochodu gaśniczego wynosi ok 1 000 000,00 zł. Żywimy ogromną 
nadzieję, że  uda nam się pozyskać środki z budżetu Gminy Mosina 
oraz z innych źródeł, m.in. darowizn od przedsiębiorców, stowarzy-
szeń, fundacji i ludzi dobrej woli. Dotychczas (poza Gminą Mosina) 
wysłaliśmy już ponad 100 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy do 
instytucji zewnętrznych. Zwracamy się również do Państwa o wspar-
cie w pozyskaniu środków. Liczy się dla nas każda złotówka i każda 
chęć pomocy. Chcielibyśmy nadmienić, że jest to dla naszej jednostki 
ogromna szansa na przyspieszenie rozwoju i o wiele sprawniejsze wy-
konywanie naszych najważniejszych działań dotyczących ratowania 
ludzi, zwierząt i mienia. Chcielibyśmy jednocześnie nadmienić, że 
obecnie posiadamy samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz z rocznika 
2000. Jego degradująca karoseria oraz coraz mocniej postępujące zu-
życie części mechanicznych powodują konieczność przeprowadzenia 
generalnego remontu który, ze względu na wiek i ogólny stan auta 
pomimo garażowania, jest nieopłacalny. Jeśli nie wykorzystamy tej 
szansy, w przyszłości zawiśnie nad nami widmo utraty samochodu, 
wskutek czego jedyna jednostka w gminie Mosina znajdująca się na 
tzw. „Zawarciu” nie będzie posiadała najważniejszego narzędzia do 
niesienia pomocy innym. Ta inwestycja ma służyć przede wszystkim 
zachowaniu naszego wspólnego bezpieczeństwa. Liczymy, że razem 
uda nam się znaleźć środki na zakup tego wozu. Przez lata to my nie-
śliśmy pomoc potrzebującym, dziś my sami jej potrzebujemy.  Osoby 
zainteresowane wsparciem naszej jednostki (finansowym i nie tylko) 
zapraszamy do kontaktu: tel.: 505 918 611, 602 467 482 email osp.
radzewice47@vp.pl Wpłata na konto bankowe-  tytułem „Darowizna 
na zakup nowego wozu dla OSP Radzewice” Nr konta bankowego: 20 
1240 3220 1111 0010 3662 9689 Bank PEKAO SA 

Strażacy z Ochotniczej Straży
 Pożarnej w Radzewicach
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Historia szkół na wystawie
 „Z historii szkół w gminie Mosina” to tytuł wystawy, 

którą obecnie można obejrzeć w galerii historycznej,  
a której wernisaż odbył się 2 lutego. Na wystawie znalazły 
się eksponaty udostępnione przez nauczycieli, szkoły, 

stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Część zbiorów pochodzi z archi-
wum Galerii Sztuki w Mosinie. 

Wszystkie materiały zebrała i przygotowała do ekspozycji Agnieszka 
Bereta. Zgromadzono dziesiątki zdjęć i rekwizyty - m.in. kroniki szkolne, 
świadectwa. Przy czym, co podkreślała autorka tego projektu, podczas 
wernisażu, wystawa ma formę otwartą, bo nadal przyjmowane są wszelkie 
osobiste pamiątki związane z tym tematem. 

Organizatorzy składają specjalne podziękowania 
za pomoc oraz wsparcie: Alicji Trybus - dyrektor SP 
nr 2 w Mosinie, Ewie Agnieszce Szymańskiej - dy-
rektor SP nr 1 w Mosinie, Małgorzacie Sroczyńskiej 
- dyrektor SP w Pecnej, Bogumile Woroch - dyrektor 
SP w Krosinku oraz Jackowi Szeszule, Bogdanowi 
Anioła, Reginie Zajączek, Iwonie Hertig, Wandzie 
Bech, Joannie Kubisa, Kamili Grzelczak, Leokadii 
Skrzypczak, Danucie Białas, Agnieszce Bimkiewicz, 
Sławomirowi Pniewskiemu. Wystawa będzie czynna 
do 15 maja 2022 r. Fot. Jacek Rogalka
„Oni żyli między nami”

Pod takim tytułem, również w ramach działalności 
galerii historycznej 23 stycznia odbyło się spotkanie 
z Wandą Bech poświęcone historii Olędrów na zie-
miach polskich, w tym na ziemi mosińskiej. Prelekcji 
towarzyszyła wystawa fotograficzna stanu cmentarzy 
ewangelickich w Gminie Mosina. Drugą część spotka-
nia wypełniła opowieść o społeczności żydowskiej, 
mieszkańców dzisiejszej Gminy Mosina od XVIII w. 
do lat 30. XX w.   Fot. Agnieszka Bereta
NIE-CODZIENNOŚĆ

Na pierwszej w tym roku wystawie sztuki współczesnej, Galeria zapre-
zentowała prace Emilii Boguckiej. Na wystawie zaprezentowana zosta-
ła głównie część artystyczna rozprawy doktorskiej artystki: Pomiędzy 
marzeniem a codziennością. Jak sama pisze: „Obszar ten wydaje się 
bardzo szerokim zagadnieniem, dotykającym wielu sfer naszego życia. 
Skoro codzienność jest pewnym rzeczywistym, niepodważalnym fak-
tem, obecnym w życiu każdego człowieka, a marzenie jest jego subiek-
tywną ideą, często nierealną i niespełnioną, to można by pokusić się  
o stwierdzenie, że to dwie skrajne klamry, pomiędzy którymi próbujemy 
odnaleźć swoje miejsce…”

Emilia Bogucka jest absolwentką wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu (obecnie UAP). Ukończyła również studia doktoranckie 
i jest wykładowcą w Collegium da Vinci w Poznaniu. Mieszka i pracuje 
w Mosinie.                      Fot. Agnieszka Bereta
Kolekcjoner motyli w Galerii

Na pierwsze tym roku spotkanie w Salonie Poetyckim Galerii Sztuki  
w Mosinie, w sobotę 29 stycznia, poznańska poetka Kalina Izabela-Zioła 
i dyrektor Galerii Dorota Strzelecka zaprosiły mieszkańców na wieczór 
w tonacji poezji i muzyki zatytułowany „Kolekcjoner motyli”. Bohate-
rem sobotniego spotkania był poeta Sergiusz Myszograj – „kolekcjoner 
motyli”, bo tak nazwał właśnie podmiot liryczny w jednym ze swoich 

wierszy. Recytowanej poezji Sergiusza Myszograja towarzyszyła muzyka 
zagrana na celtyckiej harfie i zaśpiewana do jej dźwięków przez Michała 
Zatora. Obydwaj niezwykli artyści są już znani mosińskiej publiczności.

Michał Zator to najprawdopodobniej jedyny harfista w Polsce i je-
den z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar, 
akompaniując sobie do śpiewu. Mogliśmy usłyszeć go i zobaczyć już 
kilkakrotnie w Mosinie podczas koncertów organizowanych przez Mo-
siński Ośrodek Kultury.

Sergiusz Myszograj - człowiek renesansu, jak przedstawiła poetę pro-
wadząca spotkanie Kalina Izabela-Zioła, jest autorem rękodzieła arty-
stycznego, fotografem, od wielu lat działa także na rzecz upamiętniania 
historii, prowadząc jej żywe lekcje w ramach rekonstrukcji historycznej. 

Między innymi dwukrotnie przygo-
tował i przeprowadził razem ze swoją 
grupą rekonstrukcyjną TID Semper 
Fidelis, którą założył rekonstrukcję 
proklamacji Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej 1848. Jest pomysłodawcą i orga-
nizatorem corocznych przemarszów 
przez Warszawę „oddziału” powstań-
ców warszawskich dla upamiętnienia 
wybuchu powstania, w dniu 1 sierpnia, 
w których udział biorą również miesz-
kańcy naszej Gminy. W minionym 

roku napisał tekst do pieśni uznanej za 
hymn Poznańskiego Czerwca’56, bo od 
wielu lat pisze także wiersze. Znajdują 
one coraz szersze uznanie odbiorców  
i poznańskiego środowiska literackiego. 
Swoje utwory opublikował dotychczas 
na łamach Kwartalnika Literackiego 
„Pro Libris” oraz w zbiorach poezji 
współczesnej wydanych przez Wielko-

polski Oddział Związku Literatów Polskich. Jest także członkiem Klubu 
Literackiego „Dąbrówka”, pomysłodawcą, scenarzystą i reżyserem etiud 
filmowych, w których jego wiersze recytowali aktorzy oraz plenerowych 
spotkań poetycko-muzycznych na powitanie wiosny i pożegnanie lata, 
gdzie poeci recytują przy dźwiękach muzyki swoje wiersze. Obecnie  
w przygotowaniu znajduje się jego autorski tomik poezji „Miodu do 
ran”. Podczas sobotniego wieczoru w Salonie Poetyckim, usłyszeliśmy 
jedynie część „kolekcji” wierszy-motyli Sergiusza Myszograja czytanych 
osobiście przez niego, a także przez poetkę Kalinę Izabelę Zioła. Poeta 
opowiedział także o swoich pasjach i o ich korzeniach. Artystyczny 
performans dopełniła celtycka harfa, na której zagrał i zaśpiewał do 
jej dźwięków Michał Zator. W ten  niezwykle klimatyczny, poetycki 
wieczór muzyka zgrała się z piękną poezją, a poezja przyjęła piękną 
muzykę między swoje wiersze i zagrały jedną, wspólną symfonię.  
A że trafiła ona do serc odbiorców, świadczyły długie oklaski, dialog 
publiczności z poetą, a potem osobiste rozmowy z artystami już 
po spotkaniu.Sergiusz Myszograj zaprosił uczestników Salonu na 
najbliższe spotkanie poetycko-muzyczne na schodach poznańskiej 
opery, w pierwszy dzień tegorocznej wiosny. Galeria Sztuki w Mosinie 
natomiast już dziś zaprasza na kolejne spotkania w swoim Salonie 
Poetyckim…

Joanna Nowaczyk
fot. Agnieszka Bereta

W GALERII SZTUKI
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O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krosinko oraz 
części terenów miasta Mosina – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 
741, ze zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2021 roku, poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II. Projekt 
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
wyłożony do publicznego wglądu od 8 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 
r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, 
w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Gminy pod adresem: www.mosina.pl-> BIP-> Organy Gmi-
ny->Burmistrz->Obwieszczenia planistyczne->Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w 9 marca 2022 r. o godzinie 9:00 za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział  
w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegó-
łowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, pod 
treścią stosownego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej pół 
godziny przed rozpoczęciem dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 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 14 kwietnia 
2022 r. 

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6721.1.2019.SC Mosina, 11 lutego 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części 
wsi Sowiniec – etap III

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) 
oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 roku, 
poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta 
Mosina oraz części wsi Sowiniec – etap III. Projekt planu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu od 8 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 120, w godzinach 
pracy Urzędu oraz zamieszczony na stronie internetowej Gminy pod adresem: 
www.mosina.pl->BIP->Organy Gminy->Burmistrz-> Obwieszczenia planistycz-
ne->Plany miejscowe.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w 9 marca 2022 r. o godzinie 13:00 za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział  
w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy 
link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, pod treścią 
stosownego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej pół godziny 
przed rozpoczęciem dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 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 14 kwietnia 2022 r.    /-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6721.1.2019.SC Mosina, 11 lutego 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz 
części wsi Sowiniec – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 
741, ze zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2021 roku, poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – etap I. Projekt 
planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 
wyłożony do publicznego wglądu od 8 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 
r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, 
w pokoju 120, w godzinach pracy Urzędu oraz 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 roz-
wiązaniami odbędzie się w 9 marca 2022 r. o godzinie 11:00 za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość (on-line), na platformie ZOOM. 
Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej – 
szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej, 
pod treścią stosownego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej pół 
godziny przed rozpoczęciem dyskusji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, 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 14 kwietnia 2022 r. 

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

PP.6720.1.2019.JD Mosina, 11 lutego 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
Na podstawie art. 11 pkt 7 – 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.) oraz 
art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2373, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 8 marca 2022 r. 
do 30 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 
Października 1, w pokoju 120, w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie 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 studium rozwiązaniami odbędzie się 10 
marca 2022 r. o godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość (on-line), na platformie ZOOM. Udział w dyskusji będzie możliwy 
za pomocą przeglądarki internetowej – szczegółowy link do dyskusji zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej, pod treścią stosownego obwieszczenia 
(przy projekcie studium), do godziny 10:00 w dniu dyskusji. Zgodnie z art. 11 pkt 
8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. 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 22 kwietnia 2022 r. 

/-/ Burmistrz Gminy Mosina
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Niniejszym   zawiadamiamy,  że  na  podstawie  uchwały  nr  1/2021  
Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Dom Opieki Józefówka 
z dnia 13 grudnia  2021 roku,   postawiono   przedmiotowe Stowarzy-
szenie   w stan  likwidacji  oraz  wyznaczono  Komisję Likwidacyjną 
w składzie: Marzena Kaczmarek-Olejniczak, Ryszard Wieczór, Aneta 
Wieczór, Michał Kaczmarek.

Wszelkich  informacji  w zakresie czynności likwidacyjnych  udziela 
Komisja Likwidacyjna. 

W   związku   z   powyższym   informujemy,   że   wierzytelności   
dotyczące likwidowanego   podmiotu   winny   być   zgłaszane   w   ter-
minie   14 dni,  liczonego od dnia opublikowania niniejszego  ogłoszenia  

na adres: ul. Marcinkowskiego 10, 62-050 Mosina.
Zgłoszenia  należy  dokonywać  na  piśmie  w  dwóch  egzemplarzach,  

załączając  odpis dokumentów  potwierdzających wierzytelności.  
          Likwidator Marzena Kaczmarek-Olejniczak

Trening Pamięci dla Seniorów 
Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów „Jedność” Cza-
pury – Wiórek oraz dofinansowaniu  
z programu „Działaj Lokalnie” powstał  
planner „Trening Pamięci dla Seniorów”. 
To zeszyt ze zbiorem ćwiczeń, informa-
cjami o tym gdzie, jak i po co trenować 
umysł, a także materiałami do samodziel-
nego projektowania ćwiczeń. – Projektowanie, obmyślanie ćwiczeń 
jest jeszcze bardziej stymulujące nasze mózgi, a wymiana przy kawce 
lub herbatce z sąsiadami sporządzonych przez nas samych zagadek 
i rebusów może być całkiem przyjemna – uważają pomysłodawcy 
i realizatorzy przedsięwzięcia ze stowarzyszenia „Jedność”. Od 4 
lat członkowie i sympatycy Stowarzyszenia systematycznie uczest-
niczą w zajęciach „Gimnastyka Umysłu dla Seniorów” realizowa-
nych przy wsparciu finansowym Gminy Mosina. Spotkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem, do tego wciąż rosnącym zaintereso-
waniem. Ukoronowaniem tych działań stało się wydanie publikacji 
zawierającej zestaw ćwiczeń, dofinansowanej z programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) pro-
wadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP)  
i Lidera Zielonej Wielkopolski. Promocja tego projektu odbyła się we 
wrześniu, podczas tradycyjnego Święta Pyry we Wiórku. W ramach 
testowania ćwiczeń, które znalazły się potem plannerze, uczestnicy 
święta rozwiązywali zagadki i zadania, które testowane były także 
podczas spotkań projektowych, przy czym członkowie stowarzyszenia 
uczestniczący już od kilku lat w zajęciach „Gimnastyka Umysłu” 
byli raczej współtwórcami i konsultantami ćwiczeń. – Stworzony 
przez nas zeszyt Trening Pamięci zawiera różnorodne ćwiczenia, któ-
rych spoiwem jest tematyka lokalna, gminna, regionalna. Możecie 
Państwo sprawdzić, czy pamiętacie nazwy wszystkich wsi i sołectw 
naszej Gminy, wykonać lokalną wykreślankę, czy policzyć pyry. Jest 
coś dla osób o zdolnościach poetyckich i językowych. Dla umysłów 
ścisłych też ułożyliśmy kilka ćwiczeń. Zapraszamy do pobrania z naszej 
strony pełnej wersji publikacji: http://www.seir-czapury-wiorek.pl 
-> Komunikaty ->Zeszyt Ćwiczeń z programu „Działaj Lokalnie” | 

Więcej na mosina.pl->Relacje-> Lokalny planner „Trening Pamięci” 
dla Seniorów

Oprac. JN na podstawie relacji członków Stowarzyszenia Emerytów  
i Rencistów „Jedność” Czapury-Wiórek (Stanisława Cegielskiego, Danuty 
Paszkiewicz, Doroty Tullin i Anny Kołodziej - koordynatora projektu). 

Wolontariat WPN nagrodzony!
Miło nam poinformować, że Wolontariat WPN został jednym 

z laureatów nagrody Fundacji Batorego w konkursie Super Głos.
Nagroda została przyznana za: organizowanie sprzątania tere-

nów Wielkopolskiego Parku Narodowego w atmosferze współpracy 
mieszkańców, władz lokalnych i instytucji, a nie przerzucania się 
odpowiedzialnością.

Wolontariat WPN to grupa społeczników, którzy za cel obrali 
sobie oczyszczenie lasu z dzikich wysypisk śmieci. Choć ofi-
cjalnie działają od stycznia 2020 r., wcześniej od lat sprzątali 
tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego na własną rękę. 
Podejmują współpracę z okolicznymi samorządami, między 
innymi z Urzędem Miejskim w Mosinie, zapraszają mieszkańców 
na wspólne, otwarte akcje sprzątania. 

Dziękując za wytrwałą działalność na rzecz naszego środo-
wiska, z okazji tego wyróżnienia serdecznie gratulujemy! 

Joanna Nowaczyk 

OGŁOSZENIE  O  POSTAWIENIU  
W STAN  LIKWIDACJI   
Stowarzyszenia Dom Opieki Józefówka

100 lat, 100 lat, jeszcze raz!
8 grudnia 2021 r. nasza mieszkanka, Pani Marianna Zawidzka, 

obchodziła swoje 102 urodziny! Pani Marianna urodziła się w 1919 
r. w Rokitnikach, w Gminie Radziejów. Od wielu lat mieszka w Cza-
purach razem z synem i jego rodziną. Dziś cieszy się dobrym zdro-
wiem i pogodą ducha. Swoje urodziny świętowała razem z rodziną…  

29 stycznia br. 100 lat ukończyła Pani Maria Matejewska, miesz-
kanka Krosna. Pani Maria urodziła się w Wytrzyszczce. Po II wojnie 
światowej przeprowadziła się razem z siostrą do Dymaczewa Starego, 
gdzie mieszkała do 2021 roku. Nasza 100-letnia Jubilatka wychował 
trójkę dzieci. Cieszy się znakomitą kondycją i ogromnym wsparciem 
bliskich. Z okazji setnych urodzin otrzymała list gratulacyjny z Kan-
celarii Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Szacownym Jubilatkom gratulacje i życzenia składał osobiści Bur-
mistrz Przemysław Mieloch oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Marzena Obst. My również Paniom Mariannie i Marii życzymy 
dużo zdrowia, uśmiechu i wszelkie pomyślności! 

Redakcja Fot. Paulina Ludwiczak
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8 Bieg „Elegant na 5”
22 maja zapraszamy na bieg ulicami naszego miasta – po raz 

ósmy odbędzie się impreza sportowa pod nazwą „Elegant na 5”. 
Bieg główny, dla zawodników urodzonych w roku 2008 i starszych, 
odbędzie się na trasie 5 km ulicami Mosiny. Odbędą się również 
biegi dzieci i młodzieży oraz bieg dla osób z niepełnosprawnych. 

Zapisy na bieg główny oraz biegi młodzieżowe trwają do 10 maja 
2022 r. Na wszystkie biegi obowiązuje elektroniczny system zapisów. 
Limit uczestników na poszczególne biegi: 400 osób – bieg na 5 km 
oraz 400 osób na biegi dziecięce i młodzieżowe. 

Szczegóły w następnym numerze „Informatora Mosińskiego” oraz 
na stronach www.mosinskiegp.pl i osirmosina.pl

Organizator imprezy: KS Idmar oraz OSiR w Mosinie

17 Turniej Formacji Tanecznych
Jedno z największych wydarzeń tanecznych w Polsce wraca na 

parkiet! 7 maja na terenie hali widowiskowo-sportowej OSiR  
w Mosinie ul. Krasickiego 16 odbędzie się po raz 17 Turniej Forma-
cji Tanecznych. Poprzednie edycje skupiały ok. 1000 zawodników 
(czyli ok. 100 formacji tanecznych) z całej Polski. Szczegółowy 
harmonogram wystąpień pojawi się po 12 kwietnia na stronie www.
osirmosina.pl W turnieju biorą również udział mosińskie zespoły, 
które mogą pochwalić się wysokimi wynikami podczas poprzednich 
edycji. Więcej o turnieju w następnym numerze gazety. 

Organizatorzy: UKS Mosińska Jedyna, Szkoła Podstawowa nr 1  
w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Zespół Szkół  

w Krośnie, OSiR w Mosinie.

8 Bieg Zimowy 
30 stycznia podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

oraz 16. Biegu „Policz się z cukrzycą” odbył się również 8. Bieg Zimowy 
po Wielkopolskim Parku Narodowym na przepięknej 10-cio kilome-
trowej trasie. Bieg udało się zorganizować mimo ciężkich warunków 
pogodowych – silnych wiatrów. Jednak ze względów bezpieczeństwa, 
biegi dla dzieci i młodzieży musiały być odwołane. Odbył się tylko bieg 
główny dla osób dorosłych, w którym wystartowało 188 zawodników.  

Całe miasteczko biegowe zostało przeniesione z kąpieliska na Glinian-
kach na teren hali OSiR w Mosinie przy ul. Szkolnej. W ciągu zaledwie 
kilku godzin musieliśmy przeorganizować cały bieg. Dziękujemy za tak 
sprawną mobilizację i wyrozumiałość wszystkim zawodnikom. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi i szybkim decyzjom udało się bieg przeprowadzić 
w sposób bezpieczny. Na terenie kąpieliska Glinianki zorganizowana 
została strefa startu/mety oraz wręczenie pamiątkowych medali. Na 
hali czekał na wszystkich ciepły posiłek, licytacje wośpowych – bie-
gowych fantów, muzyka i wspaniała, biegowa atmosfera. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań do organizacji tego bie-
gu: Sponsorom, Straży Miejskiej w Mosinie, Wielkopolskiemu Parku 
Narodowemu, Sztabowi WOŚP Mosina, Gminie Mosina, Gminnemu 
Centrum Informacji, Stora Enso w Mosinie, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, którzy pracowali na 
rzecz tego wydarzenia. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nam 
zorganizować kolejną sportową imprezę!

Organizatorzy: KS IDMAR, OSiR Mosina

Fitness w OSiR w Mosinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Krasickiego 16, 

przygotował dla Państwa szeroki wachlarz zajęć fitessowych reali-
zowanych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W naszej 
ofercie znajdziecie Państwo treningi obwodowe, treningi funkcjo-

nalne, jogę, zajęcia taneczne, karate zajęcia ogólnorozwojowe dla 
biegaczy, cycling, zajęcia cardio, zajęcia modelujące sylwetkę, zajęcia 
dla seniorów (np. zdrowy kręgosłup, gimnastyka z elementami jogi). 
W obiekcie znajduje się również dobrze wyposażona siłownia oraz 
sauna. Cena karnetów zaczyna się od: 69 zł za karnet z Mosińską 
Kartą Mieszkańca. Honorujemy również karty Multisport, Medi-
cover oraz Fitprofit.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: www.osirmosina.pl 
lub do kontaktu bezpośredniego: tel. 61 101 95 66, 797 720 297, 
osir@mosina.pl, recepcja@osirmosina.pl 

 

Konkurs „Wiosna – ach, to Ty”
Wiosna, wiosna, wiosna… Już prawie, już słychać, już 

czuć za oknem. Aby nie przeoczyć jej przyjścia Mosiń-
ski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie 
malarsko-fotograficznym „Wiosna – ach, to Ty”. 

Do 21 marca czekamy na Wasze prace. Prace ma-
larskie muszą być wykonane w dowolnej technice malarskiej  
w rozmiarze A3, natomiast zdjęcia w formacie JPEG. Temat konkursu 
zobowiązuje, więc oczekujemy wiosennych widoków pod pędzlem 
i w obiektywie aparatu. 

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie umieszczonym na 
stronie www.kultura.gmina.pl i na profilu FB Mosińskiego Ośrodka 
Kultury.                  MOK

Ku pamięci ofiar wojny 
25 stycznia br. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dominik Mi-

chalak wspólnie z radną Jolantą Szymczak oraz Przewodniczącą Za-
rządu Osiedla nr 6 za Moreną Ireną Rybarczyk, złożyli znicz pamięci 
na Placu 20 października w hołdzie wszystkim ofiarom II wojny 
światowej oraz mieszkańcom, którzy angażowali się w odbudowę 
miasta po wojnie. Przy tej okazji warto pamiętać i oddać szacunek 
pierwszemu po wojnie Burmistrzowi Maciejowi Nowaczykowi oraz 
wiceburmistrzowi Walentemu Murkowskiemu. Mroźny czwartek 25 
stycznia roku 1945...„(…) Mieszkańcy zgromadzeni na rynku w Mosinie 
powołują z własnej inicjatywy Tymczasowy Komitet Obywatelski, zło-
żony z 14 mieszkańców (Polaków). Na pierwszym posiedzeniu komitet 
przyjmuje nazwę Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarządu 
Miasta Mosina, komitet wybiera Burmistrza – Macieja NOWACZY-
KA* oraz wiceburmistrza dr Walentego MURKOWSKIEGO*. Tego 
samego dnia rozplakatowano odezwę do mieszkańców. Rozpoczyna się 
proces organizowania miasta od nowa. Mieszkańcy angażują się przy 
odbudowie organizacyjnej – młyn, mleczarnia, przychodnia zdrowia 
(…)”       Red

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
zaprasza
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Była taka wystawa
Rok 2001 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego.
W Mosinie zainaugurowano go ekspozycją poświęconą Prymasowi 

Tysiąclecia w Izbie Muzealnej ( dzisiejsza Galeria Sztuki) zatytułowaną 
„Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia” .  Z Mosiny eksponaty 
przekazano potem do Zaniemyśla, następnie do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Zielonej Górze i dalej.

Niecodzienność tego wydarzenia, tkwiła nie tylko w tematyce, ale  
w bogactwie materiałów, jakie udało się, przy zaangażowaniu wielu 
osób, zgromadzić organizatorom.

Wystawę zorganizował Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie. Uzyskano 
bardzo cenne eksponaty w postaci oryginalnych dokumentów od Ma-
riana Piotra Romaniuka, autora dzieła o życiu i twórczości Kardynała 
Wyszyńskiego. Na wystawie znalazły się również wydawnictwa księży 
Tomasza i Piotra Moraszów, medale z kolekcji Kornela Białobłockiego 
oraz pamiątki z prywatnych zbiorów ks. kan. Edwarda Majki, w tym 
personalna dedykacja Kardynała. Wśród eksponatów były pamiątki 
pochodzące od osób prywatnych oraz amatorsko wykonane fotografie. 

Dużym atutem wystawy stały się profesjonalnie wykonane reprodukcje 
zdjęć przez Barbarę i Jacka Matuszaków.

Ekspozycja zorganizowana została 5 stycznia 2001 r. w roku stulecia 
urodzin Wielkiego Polaka, cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem 
i wykroczyła daleko poza Mosinę. 

Informacje o wystawie pojawiły się w głównym wydaniu ogólnopolskich 
„Wiadomości”, a także w telewizji lokalnej. Ciekawy reportaż przygo-
towała Barbara Miczko-Malcher na antenie Radia Merkury. Za oprawę 
muzyczną uroczystości odpowiedzialny był Mosiński Chór Kościelny 
pw. Świętej Cecylii. Prezentowana wystawa zmuszała do refleksji, do 
zastanowienia się na progu III Tysiąclecia, nad przemijaniem czasu, nad 
hierarchią wartości, nad przemijającym życiem, nad ziemską wędrówką 
człowieka ku Najwyższemu.   Bronisława Dawidziuk  

Babski opłatek
10 stycznia w Mosińskim Ośrodku Kultury, Baby Wspaniałe spotkały 

się na tradycyjnym opłatku. Nie zabrakło wspólnego kolędowania i jak 
co roku, wizyty tajemniczego gwiazdora… Klub Bab Wspaniały, powstał  
w roku 1982 i dziś działa jako stowarzyszenie. Baby pieką, gotują, ha-
ftują, etc. Ich rękodzieło zdobiło już nie jedną wystawę, nie tylko w 
Mosinie.  Regularnie spotykają się, także towarzyszko, odwiedzają swoje 
seniorki, jeżdżą na wspólne wycieczki. Mimo, że średnia wieku blisko 
30 członkiń klubu utrzymuje się na emerytalnym poziomie, do Klubu 
zagląda też żeńska młodzież, która chciałaby posiąść Babskie umiejętności.  
W tym roku we wrześniu Klub Bab Wspaniałych obchodzić będą swoje 
40-lecie!     JN / Fot.E. Buksalewicz-Moskal

Koncert kolęd
29 stycznia w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Mosinie 

wysłuchaliśmy pięknego koncertu kolęd w wykonaniu trzech chó-
rów: Chóru Soli Deo z Suchego Lasu pod kierunkiem dyrygenta 
Lucyny Dudkiewicz, Chóru pw. św. Mateusza z Poznania dyrygo-
wanego przez Bartosza Melosika oraz naszego, Mosińskiego Chóru 
Kościelnego pw. św. Cecylii z dyrygentem Leszkiem Marciniakiem. 
Wydarzenie, które zorganizował Mosiński Ośrodkiem Kultury  
z Chórem pw. św. Cecylii odbyło się pod patronatem Burmistrza 
Gminy Mosina. 

Gorące serducha – finał WOŚP
30 stycznia rozszalał się nad Mosiną wyjątkowy huragan - Huragan Dobra, 

Serdeczności i Otwartości! Po raz 30. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, a wraz z nią mnóstwo cudownych ludzi, którzy wsparli Sztab WOŚP 
Mosina. Na ulicach kwestowało 120 wolontariuszy, a w sklepach i szkołach 
na terenie całej gminy i nie tylko, stało prawie 90 puszek stacjonarnych. 
Tegoroczny Finał obfitował w wiele różnych wydarzeń. Mosiński Teatr Bez 
Kurtyny wystawił sztukę Marka Pruchniewskiego „Pielgrzymi”, z której cały 
dochód został przekazany na WOŚP. Fundacja Przyrodobranie zorganizo-
wała spacer sensoryczny po lesie dla dzieci oraz marsz Nordic Walking dla 
doroslych. Za symboliczną wrzutkę do puszki można było zbudować własną 
budkę lęgową dla ptaków. Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Poznaniu oraz Wolontariusze i przyjaciele Jadłodzielni Mosina upiekli 
3000 ciasteczkowych serduszek, którymi częstowali uczestników Finału. 
Pomimo nienajlepszych warunków na drodze, odbył się XVIII Mosiński 
Rajd Orkiestrowy, gdzie dla WOŚP wylicytowano numery startowe. Po-
goda nie odstraszyła biegaczy, którzy wraz z OSiR wzięli udział w 8. Biegu 
Zimowym „Policz się z cukrzycą”. Na amatorów zimnej kąpieli czekało 
Wośpowe morsowanie z Adrenalina Fitness Gold. Od południa mieszkańców 
rozgrzewalł DJ, któremu udało się przegonić chmury i nareszcie po 2 latach 
przerwy, odbyły się licytacje z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Licytowano 
m.in.: podwieczorek u państwa Bosackich, Czerwony rower od Darka, Ro-

wer w sweterku Kolektywu Barwa od Żanety, fotografię pana Zygmunta 
Pniewskiego, oraz wspaniałe fanty od mosińskich przedsiębiorców, sklepów, 
mnóstwo wypieków i rękodzieła. Monika podarowała spontaniczną pizzę 
dla Wolontariuszy, a lokalne cukiernie ciepłe napoje i wypieki. Ilość fantów 
przekazana przez darczyńców była tak duża, że opóźniło się światełko do 
nieba. Dziękujemy wszystkim licytującym z całej Polski na sztabowym allegro 
i wspaniałym licytującym, którzy pomimo deszczu i wiatru mieli gorące 
serducha do samego końca. Harcerzom za niełatwą pracę przed Finałem  
i podczas pracy w Sztabie. Piękną relację otrzymaliśmy ze Szpitala Dziecię-
cego w Poznaniu, widok sprzętu dla najmłodszych pacjentów oznaczonych 
WOŚPowymi serduszkami motywował nas wszystkich. Dziękujemy miesz-
kańcom całej gminy, którzy spontanicznie przybywali do MOK wspierając 
nas w liczeniu pieniążków. Na zakończenie odpalono świetlne wulkany  
i wniesiono ogromny tort, którym poczęstowano obecnych. Wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację Finału, którzy pomagali, a często nie 
było ich widać, z serca dziękujemy! Bo Bez Was nie ma nic. Zebraliśmy 128 
026, 37zł    Marta Borkowska- Bereta  Szefowa Sztabu WOŚP 
Mosina
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27 grudnia 2021 r. uczciliśmy 103. rocznicę zwycięskiego zrywu Wiel-
kopolan. Po raz pierwszy tę ważną rocznicę obchodziliśmy w Narodo-
wym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, o co staraliśmy się  
i na co czekaliśmy, także my, mieszkańcy Ziemi Mosińskiej, Wielko-
polanie, Polacy.

Gmina Mosina włączyła się w uroczyste obchody święta państwowego. 
Centrum miasta udekorowano polskimi flagami narodowymi i flagami 
powstańczymi. Flagi pojawiły się także na osiedlach i w sołectwach Gmi-
ny, w oknach i na balkonach domów, wywieszone przez mieszkańców. 
Urząd Miejski w Mosinie wspólnie z Mosińskim Ośrodkiem Kultury 
włączył się w kampanię Nasze Powstanie WielkoPOLSKIE organizowaną 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Budynki urzędu jako 
miejsca reprezentacyjne dla miasta, oświetliły barwy biało-czerwone. 
W tym szczególnym dniu zapłonęły znicze na grobach powstańców 
wielkopolskich pochowanych na naszych gminnych cmentarzach -  
w akcję „Znicze dla Powstańców” prowadzoną od kilku lat przez Urząd 
Miejski w Mosinie, włączyli się czynnie harcerze z Hufca ZHP im. Bo-
lesława Chrobrego w Mosinie – z 19. Drużyny „Czata” i 19. Mosińskiej 
Drużyny Mafeking. W godzinach południowych, harcerze poprowadzeni 
przez regionalistów Włodzimierza Gabrielskiego i Jacka Szeszułę zapalili 
znicze na ponad 100 grobach uczestników powstania wielkopolskiego 
pochowanych na mosińskim cmentarzu. Znicze od Gminy Mosina 
pojawiły się także na powstańczych grobach na innych, gminnych cmen-
tarzach. Co roku swoje znicze dla Powstańców zapalają także mosińscy 
kibice FC Lecha Poznań. Także w południe, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Dominik Michalak, złożyli w imieniu społeczeństwa wiązankę kwiatów 
pod tablicą na Osiedlu nr 2 Czarnokurz upamiętniającą st. strz. Piotra 
Mocka – jedynego poległego powstańca z Mosiny,  który jest dziś sym-
bolem bohaterstwa wszystkich powstańców z Ziemi Mosińskiej. Kwiaty 
złożone zostały także pod Pomnikiem Pamięci na mosińskim rynku, 
na którym jedna z tablic poświęcona jest Powstańcom Wielkopolskim.

W godzinach wieczornych, na placu przed mosińskim cmentarzem, 

na którym spoczywa 118 powstańców z Ziemi Mosińskiej, wśród nich 
poległy w walkach o Szubin st. strz. Piotr Mocek,  odbyła się uroczystość 
patriotyczna dla uczczenia ich pamięci, a także pamięci wszystkich 
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 związanych z Zie-
mią Mosińską. Recytacją wiersza Zygmunta Miszczaka, Piotr Gabrielski 
– uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, harcerz, praprawnuk 
dwóch Powstańców Wielkopolskich – Antoniego Gabrielskiego oraz 
Józefa Makosza (także Powstańca Śląskiego), przypomniał zebranym, 
iż miarą miłości Ojczyzny jest także pamięć o poległych żołnierzach.  
W krótkim przemówieniu, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mie-
loch, nawiązując do czynu Powstańców i „ceny” niepodległości Ojczyzny 
dla tych, co o nią walczyli, skłonił do refleksji nad jej wartością dla nas 
współczesnych. Podczas uroczystości z udziałem władz samorządowych, 
pocztów sztandarowych, przedstawicieli instytucji, organizacji, stowa-
rzyszeń, sołectw, osiedli i mieszkańców, a także rodzin Powstańców 
Wielkopolskich z Ziemi Mosińskiej, Burmistrz oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej złożyli symboliczną wiązankę kwiatów na grobie Piotra 
Mocka. Hołd poległemu powstańcowi, w imieniu Starosty Poznańskiego 
oddali także Piotr Zalewski z Zarządu Powiatu i Jacek Szeszuła, Radny 
Powiatu w Poznaniu. W dalszej części uroczystych obchodów, w kościele 
pw. św. Mikołaja w Mosinie wysłuchaliśmy okolicznościowych pieśni 
patriotycznych w wykonaniu mosińskiego Chóru pw. św. Cecylii, któ-
ry zaśpiewał hymn Gaude Mater Polonia, Marsyliankę Wielkopolską  
i pieśń Cześć Polskiej Ziemi. Następnie odprawiona została msza św.  
w intencji poległych i zmarłych Powstańców Wielkopolskich.

Okolicznościową uroczystość z okazji 103. rocznicy zwycięskiego 
zrywu Wielkopolan, w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego, przygotował Burmistrz Gminy Mosina wspólnie  
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Asystę podczas uroczystości pełnili 
harcerze z mosińskiego Hufca, z 19 DH „Czata” i 19 MDH Mafeking. 

Joanna Nowaczyk
Fot. J. Nowaczyk, P.L., Mosiński Ośrodek Kultury

Nasze Powstanie WielkoPOLSKIE

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony corocznie  
1 marca,  poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomuni-
stycznego i  niepodległościowego podziemia.

Z tej okazji Burmistrz Gminy Mosina zaprasza mieszkańców na 
spotkanie okolicznościowe przy obelisku pamięci Stanisława Kasz-
nicy w Krosinku przy ul. Stęszewskiej 1 marca o godz. 11.00. 
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1 lutego minęła 720. rocznica nadania praw miejskich Mosinie. 
Tego dnia w roku 1302, wojewoda kaliski Mikołaj Przedpełko-
wic wystawił dokument lokacyjny, na podstawie którego miasto 
otrzymało grunty na terenie wsi Mosina. Skąd się wzięła nazwa 
Mosina? Jak dowodzą językoznawcy, po prostu od mchu. Otóż 
dawno, dawno temu, po terenie, na którym dziś rozciąga się nasze 
miasto płynęła rzeka Mosinka. Ona z kolei nazwana została tak 
od słowa „moszna”, gdyż swoje wody w tych pradawnych czasach 
toczyła przez lasy lub łąki porośnięte mchem. Pierwsza wzmianka 
źródłowa o rzece Mosince, od której nazwę wzięło miasto loka-
cyjne, pochodzi z roku 1247, gdy rzeka ta została wymieniona 
przy okazji ustalania granic księstw wielkopolskich, po podziale 
pomiędzy książąt Przemysła I i jego brata Bolesława Pobożnego. 
Spisana w końcu XIII wieku „Kronika Wielkopolska” podaje, iż 
granica ta biegła od rzeki Prosny do Przemętu i dalej ku Warcie 
do rzeki Mosinki nazwanej w dokumencie „Mosznia”. Obecnie  
w miejscu owej rzeczki płynie Kanał Mosiński łączący Wartę z 
Obrą. W dokumentach spisywanych w kolejnych wiekach, po-
jawiają się różne formy nazwy miasta, między innymi: Mossina 
(1302) Moszyna (1387), Moschina (1432), Moschyna (1510), aż 
wreszcie w XVII-wiecznych dokumentach podawana jest obecna 
forma nazwy miasta: „Mosina”. 

Nie dotrwał do naszych czasów oryginalny dokument lokacyjny 

z 1302 r., nadający Mosinie prawa 
miejskie wystawiony przez Miko-
łaja Przedpełkowica. Jego zapis 
znamy dziś z Kodeksu dyploma-
tycznego Wielkopolski z 1878 r. 
Miasto otrzymało wtedy grunty 
na terenie wsi Mosina. Wojewoda Mikołaj darował mieszczanom 
wsie Pożegowo i Krosno oraz Zarebek i Zarub, których położenia 
obecnie nie można ustalić. Mikołaj z Gostynia nadał też miesz-
kańcom ponad 3 jatki rzeźnicze i młyn. Mieszkańcy, którzy chcieli 
osiąść w Mosinie, uzyskali na 8 lat zwolnienia z podatków, a po 
tym czasie musieli płacić podatki i świadczyć daniny w naturze. 

W roku 2002, z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Mosinie, 
Izba Muzealna zaprezentowała wystawę 40 mosińskich archiwa-
liów. Są to reprodukcje najstarszych dokumentów źródłowych 
do dziejów Mosiny, które dziś zdobią ściany 
Mosińskiej Biblioteki Publicznej i opowiadają 
o najstarszych dziejach miasta Mosina. 

J. Nowaczyk

Mosina – 720 lat praw miejskich

Stare cmentarze - Krosinko
Krosinko. W roku 1744 powstała tu osada olęderska Krosińskie 

Olędry, która dała początek wsi. Według spisu z 1789 r. osada 
liczyła 18 dymów (gospodarstw domowych). 

Około XIX w. na skraju wsi założony został tu cmentarz, zloka-
lizowany przy obecnej ul. Stęszewskiej.

Jeszcze w połowie lat 80. XX w. w ewidencji figurowały cztery 
zachowane nagrobki wolno stojące, a najstarszy z nich Daniela 
Ludwiga Mullera datowany był na 1865 r. Dziś teren cmentarza 
pokrywa jedynie trawnik, a o jego dawniejszej funkcji świadczy 
wyniesiony krzyż i pamięć mieszkańców. 

Według relacji jednej z najstarszych mieszkanek wsi, pani Czesławy 
Sopoćko, ostatni pochówek na tym cmentarzu miał miejsce tuż po 
II wojnie światowej. Pochowano tu dwoje staruszków – małżeń-
stwo niemieckiego pochodzenia. Państwo Kahl byli mieszkańcami 
Krosinka. Mimo, że większość Niemców opuściła wieś uciekając 
na zachód przed zbliżającym się frontem, niemieckie małżeństwo 
Kahl pozostało w swoim domu, w swojej chałupie. Mieli oni zo-
stać następnie pobici, zapewne z powodu swojego niemieckiego 
pochodzenia przez żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wkroczyli 
do Krosinka dopuszczając się plądrowania i rabunków w wielu do-
mostwach. Na miejscowym, ewangelickim cmentarzu, staruszków 
pochowali polscy sąsiedzi. 

W okresie powojennym, przez wiele lat zarośnięty krzewami 
cmentarz niszczał, znikały też stopniowo jego elementy, fragmen-
ty ogrodzenia i większość nagrobków. W latach 90. Z inicjatywy 
Przemysława Pniewskiego, mieszkańca Krosinka i mosińskiego 
samorządowca, cmentarz został uporządkowany, wykarczowano 
krzewy, posiano na nim trawę, postawiono krzyż. Pozostałości  
z nagrobków zebrano i zakopano w jednym miejscu, by je uchronić 
przed dalszą dewastacją. Prace wykonał mosiński Zakład Usług Ko-
munalnych, a zachowany w zaroślach mały fragment pierwotnego 
ogrodzenia, odnowiony przez ZUK, otacza dziś krzyż świadczący 
o dawnej funkcji tego miejsca.    J. Nowaczyk    

Fot. Agnieszka Bereta / Archiwum UM Mosina

Naszą „podróż” po cmentarzach ewangelickich w Gminie Mosina, 
rozpoczęliśmy we wrześniowym, ubiegłorocznym „Informatorze 
Mosińskim” artykułem o cmentarzu w Baranówku. Przypomnij-
my, że ostatni, protestancki pochówek według przekazów ustnych 
miał na nim miejsce w latach 60. XX w., pochowana została tam 
Anna Gunth, nie zachował się jednak jej grób. Z inicjatywy pana 
Andrzeja Kasprzyka, również w roku ubiegłym, na cmentarzu w 
Baranówku stanął ufundowany przez niego obelisk, upamiętniający 
tę zmarłą mieszkankę Baranówka…    JN



Gala Noworoczna 2022
15 stycznia na hali widowiskowo-sportowej OSiR odbyła się Gala 

Noworoczna Gminy Mosina z wręczeniem nagrody honorowej Bur-
mistrza „Złote Dęby” i koncertem TRE VOCI - tenorów, artystów 
nowej generacji.

Nagrodę honorową „Złote Dęby”, Burmistrz Gminy Mosina przy-
znaje mieszkańcom i osobom związanym z Gminą Mosina, za ich 
szczególną działalność społeczną na rzecz Gminy i jej społeczności 
lokalnej. Po raz pierwszy „Złote Dęby” przyznane zostały w roku 
2020, a ich pierwszymi laureatami zostali Monika Kujawska i Adam 
Moskal. W tym roku, do grona wyróżnionych przez Burmistrza 
dołączyli:

Detlef Schallhorn – wieloletni burmistrz partnerskiej gminy 
Seelze, za osobiste zaangażowanie w budowanie współpracy z Gminą 
Mosina, dzięki której wiele naszych organizacji pozarządowych, 
uczniów szkół i samorządowców mogło wymienić doświadczenia 
i dobre praktyki, 

Bogdan Robakowski – od 80 lat związany z Ziemią Mosińską, 
zaangażowany w tworzenie mosińskiego samorządu, pierwszy po 
wolnych wyborach Burmistrz Miasta i Gminy Mosina, potem Rad-
ny, Zastępca Burmistrza, do dziś aktywny społecznie mieszkaniec 
osiedla i wieloletni członek rady nadzorczej spółdzielni,

Erazm Walkowiak – najdłużej urzędujący sołtys Gminy Mosina  
z ponad 50-letnim stażem pełnienia tej funkcji i aktywnej działal-
ności na rzecz mieszkańców sołectwa Drużyna-Nowinki. 

Podczas Gali Noworocznej 2022, laureaci przyjęli wyróżnienia  
i gratulacje z rąk Burmistrza Przemysława Mielocha, przy czym 
Detlef Schallhor z Seelze – za pośrednictwem łączy online. Wyda-
rzenie uświetnił wspaniały koncert znakomitego trio tenorów TRE 
VOCI, w składzie: Voytek Sokołowski, Mikołaj Adamczak i Miłosz 
Gałaj. Wokalistom towarzyszył akompaniament w wykonaniu in-
strumentalistów. Wydarzenie zostało przygotowane przez Mosiński 
Ośrodek Kultury, Referat Promocji i Kultury UM, Ośrodek Sportu 
 i Rekreacji oraz Mosińską Bibliotekę Publiczną.  Red/ Fot.P.L.


