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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. 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Mieszkańcom, Gościom i Przyjaciołom Ziemi Mosińskiej 

życzymy pokoju, nadziei
 oraz radości płynącej ze spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech te Święta obfi tują we wzajemną życzliwość, miłość, wiarę,  
a także pogodne, wiosenne nastroje. 

W imieniu samorządu Gminy Mosina

Dominik Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej 
Nocy spędzonych w rodzinnej atmosferze 

oraz bogactwa wielkanocnych tradycji i obrzędów,
wszystkim członkom 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
- Oddziału Rejonowy w Mosinie     

składa 
Jerzy Malinowski

Przewodniczący Zarządu Oddziału wraz z Zarządem



3

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

COVID-19 w Gminie Mosina
Podsumowanie
COVID-19 to podstępna choroba, którą, jak mówił dr Włodzimierz Bodnar, trzeba jak najszybciej diagnozować  

w czasie wizyt lekarskich. Z dniem 28 marca br. bardzo wiele obostrzeń zostało zniesionych. Czas na podsumowanie ponad  
dwuletniego okresu COVID-19 w Gminie Mosina.

Pierwsze zachorowanie w gminie
11 marca 2020 r. zmarła na COVID-19 pierwsza osoba w Polsce. Była to 

niestety mieszkanka naszej gminy, zmarła na COVID-19 wraz z chorobami 
współistniejącymi. Chwilę później dowiedziałem się o chorobie kolejnej osoby 
z naszej gminy, która w dramatycznych okolicznościach została skutecznie 
wyleczona hydroksychlorochiną. Wszyscy byliśmy przerażeni medialnymi 
przekazami z Chin, czy Bergamo (Włochy).
Szybsze zamknięcia

10 marca 2020 r. w południe na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli 
zapadła decyzja o zawieszeniu nauki w szkołach w Czapurach i w Daszewicach. 
Wieczorem rozszerzyłem decyzję o wszystkie placówki przedszkolne i szkolne 
w Gminie Mosina. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję dotyczącą 
oświaty w całej Polsce dzień później.

11 marca 2020 r. wydałem zarządzenie w sprawie odwołania wszystkich 
imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina, a na-
stępnego dnia, 12 marca, w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do 
pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mosinie. Od 13 marca nie funkcjonowało targowisko.
Czas emocji

Padały głosy, aby urząd, czy burmistrz na własną rękę dowiadywał się o ilości 
osób będących na kwarantannie. Były i takie wnioski, aby farbą oznaczać 
nieruchomości osób, które podlegają kwarantannie. Oparliśmy się tym głosom 
– przekazywaliśmy tylko takie dane, jakie otrzymywaliśmy z SANEPID-u, 
żadnych nieruchomości nie znakowaliśmy.
Maski i dezynfekcja

Szybko wprowadziliśmy dezynfekcję obiektów publicznych, w tym m.in. 
szkół, przedszkoli, urzędu oraz urządzeń zewnętrznych (np. przystanków).  
16 kwietnia 2020 r. rząd wprowadził obowiązek noszenia masek. Co ciekawe, 
decyzje były zmieniane. Początkowo Minister Zdrowia nie traktował poważ-
nie noszenia masek w związku z COVID-19, później wprowadził obowiązek 
ich noszenia, następnie pozwolił nosić również przyłbice, później zakazał 
noszenia przyłbic. Ostatnio, 28 marca 2022 r., niemal zniesiony został obo-
wiązek noszenia masek w pomieszczeniach publicznych. Były okresy, kiedy 
w maskach trzeba było chodzić również na świeżym powietrzu. Było też  
i tak, że nie można było wychodzić z domów, nawet do lasu. To wszystko  
w sytuacji, kiedy Minister ani razu nie przedstawił badań, które uzasadniałyby 
tak częste zmiany decyzji.
Pomoc w ograniczeniach

Pragnąc pomóc naszym mieszkańcom, uruchomiliśmy e-targowisko dla 
handlujących oraz program pomocy samotnym osobom starszym i niepeł-
nosprawnym zamieszkującym teren gminy Mosina w zakupach podstawo-
wych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości 
oraz leków w ramach Akcji „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam” przy 
współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Mosińska Biblioteka Publiczna 
dokonywała wypożyczeń na zewnątrz budynków. Mosiński Ośrodek Kultury, 
Galeria Sztuki i Ośrodek Sportu i Rekreacji realizowały wydarzenia w e-sieci.
Funkcjonowanie urzędu

Po pierwszym okresie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń 
Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, 
zmniejszyliśmy utrudnienia poprzez wprowadzenia stolików obsługi intere-
santów w ciągach komunikacyjnych z zachowaniem wymogów sanitarnych. 
Podobnie burmistrz przyjmował wszystkich mieszkańców i to niezależnie od 
statusu zaszczepienia czy niezaszczepienia.
Nauczanie

W szczególny sposób interesowałem się sferą oświaty i porównywałem 
rozwiązania anty-covidowe w Polsce, Dolnej Saksonii w Niemczech (w tym 

zaprzyjaźnionej Gminy Seelze) i w Szwecji. W Polsce, porównując, obostrzenia 
zawsze były najbardziej restrykcyjne, czyli najbardziej szkodliwe dla naszych 
dzieci, jak i nauczycieli. W Szwecji wprowadzano niewiele ograniczeń i ucznio-
wie, jak i nauczyciele, niewiele stracili.

Widząc to, w piśmie do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, 
zwracałem się o wprowadzenie nauczania hybrydowego w czasie wprowa-
dzonej nauki zdalnej. Niestety, bezskutecznie.
Szczepienia

Rząd wskazuje szczepienia jako podstawowy sposób zwalczenia COVID-19. 
Od lutego 2022 r. można przyjąć czwartą dawkę szczepień przeciw COVID-19. 
Wielu z nas przyjęło preparat i wielu jej nie przyjęło. Prawdopodobnie więcej 
osób przyjęłoby szczepionkę, gdyby rząd był otwarty na debaty na temat CO-
VID-19, gdyby szybko i prosto określił odszkodowania za działania niepożądane 
po szczepieniu. Rząd powinien również ujawnić treść umów z producentami 
preparatów. W pismach do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów 
podnosiłem wymienione sprawy, niestety, bezskutecznie.

Mieszkańcy z większym zaufaniem przyjmowaliby preparaty, gdyby insty-
tucje państwowe w Polsce przebadały szczepionkę, albo gdyby umożliwiono 
to prywatnym instytutom, o co wnosiły. Promocja szczepień była utrudniona 
i przez ten fakt, że producent określił, że będzie badał preparat do końca 
2023 r., przez co nie znamy wszystkich krótko- i długoterminowych skutków 
ubocznych szczepień.
Przeciw obowiązkowi

W piśmie do Prezesa Rady Ministrów wystąpiłem przeciw planowanemu 
obowiązkowi szczepień, jaki miał był nałożony na pracowników oświaty  
i służb mundurowych. W przypadku Gminy Mosina dotyczyłoby to nie tylko 
nauczycieli, ale i również Strażników Miejskich. Argumentowałem, że w jednej 
ze szkół wszyscy uczniowie poszli na zdalną naukę, ponieważ 6 nauczycieli 
miało pozytywny wynik testu, z czego 5 było zaszczepionych. Prosiłem rów-
nież o próbę wytłumaczenia zbieżności między większą niż w Polsce liczbą 
szczepień w państwach Zachodu i równoczesnym gwałtownym przyrostem 
zachorowań w państwach Zachodu.

Obowiązku szczepień pracowników oświaty i służb mundurowych nie 
wprowadzono.
Podsumowanie rozwiązań

W czasie sesji Rady Miejskiej w Mosinie w maju lub czerwcu 2020 r. wy-
powiedziałem zdanie, że jestem ciekaw, który z przyjętych systemów walki  
z COVID-19 ostatecznie okaże się lepszy – polski czy szwedzki.

Dziś można odpowiedzialnie powiedzieć, że szwedzki system jest lepszy.  
W Szwecji osoby chore na COVID-19 zdecydowanie częściej były diagnozowane 
normalnie, w czasie wizyt lekarskich, a nie na telefon jak w Polsce. W Szwecji 
proporcjonalnie mniej osób zmarło na COVID-19, mniej osób zmarło wskutek 
paraliżu służby zdrowia na inne choroby. W Polsce mieliśmy do czynienia  
z tzw. nadmiarową liczbą zgonów, największą od II wojny światowej. W Szwe-
cji były mniejsze obostrzenia, zatem i psychicznie Szwedzi lepiej znosili całą 
sytuację. W Szwecji dzieci zdecydowanie częściej przebywały w szkołach niż 
w Polsce (dotyczy to zwłaszcza uczniów klas IV-VIII).

To tylko część refleksji, jakimi z Państwem chciałem się podzielić. Mam nadzieję, 
że przy ewentualnej kolejnej fali będziemy znajdowali porady  
w gabinetach lekarskich, a lekarze będą nam przepisywali 
odpowiednie lekarstwa.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

(ozdrowieniec)
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

21 luty – 23 marzec

BUDYNKI i BUDOWLE oraz DROGI  
I CHODNIKI  >s.5 -6

OŚWIETLENIE
- dokonano odbioru budowy oświetlenia 

drogowego:  Daszewice - ul. Dolna, Jesienna 
etap I; Borkowice - ul. Bajkowa, Rogalinek 
– ul. Fiedlera; Mosina - rejon ul. Strzeleckiej 
81 a, b, c; Krosno – ul. Tylna, Wiosenna :  
w etapie III  ul. Tylna; Mosina – ul. Strzelec-
ka – mikropark. - dokonano odbioru robót

- zebrano oferty cenowe na wykonanie  
i opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia drogowego dla zadań: 
Dymaczewo Stare – ul. Leśna, ul. Dereniowa; 
Krosinko – ul. Czeremchowa; Krosinko, ul. 
Magnoliowa; Rogalinek – ul. Kręta; Rogalin 
os. Pod Dębami, ul. Bukowa; Czapury - ul. 
Polna; teren Glinianek od parkingu do pla-
ży; Drużyna - ul. Jesionowa, Nowinki - ul. 
Klonowa; Drużyna – odcinek przy drodze 
powiatowej  od dworca PKP do ul. Krańco-
wej; Rogalinek - ul. Sikorskiego dz. nr 132/5 
i 132/11,

- wykonano aktualizację kosztorysów inwe-
storskich i zebrano materiały dla wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na budowę oświetlenia drogowego 
dla zadań: Mosina - ul. Krańcowa; Krosin-
ko - ul. Piaskowa i Malinowa; Dymaczewo 
Stare - ul. Nad Stawem; Sowinki - ul. Mię-
towa; Borkowice – ul. Łubinowa, Makowa, 
Chabrowa, Słonecznikowa; Borkowice - ul. 
Mosińska; Sowinki - ul. Nad Lasem; Mosina 
- ul. Czajkowskiego (plac zabaw),

- wykonanie projektu technicznego na bu-
dowę lamp solarnych przy drodze dojazdowej 
do cmentarza w Krośnie – trwa procedura 
wyboru wykonawcy.

• przygotowanie projektu uchwała w spra-
wie przekazania na rzecz Powiatu Poznań-

KRONIKA INWESTYCJI

Złożyliśmy wnioski 
Gmina Mosina złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład. 

W ubiegłym roku, w pierwszej edycji programu, pozyskaliśmy blisko 10 i pół miliona złotych na budowę 
ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie), 
ul. Kopernika, Kasztanowej, fragmentu ul. Chopina. (fragment). W tegorocznych edycjach, złożyliśmy  
4 wnioski:

Do Programu Inwestycji Strategicznych (edycja druga)  
1. Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej: wartość kosztów kwalifikowanych -  

5 850 000 zł, kwota wnioskowanych środków – 4 972 500 zł. 
Poszerzenie funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej na
terenie gminy Mosina zapewni pełniejsze, sieciowe połączenie miejscowości Gminy Mosina z 3 węzłami 

przesiadkowymi (Mosina, Drużyna/Nowinki, Pecna/Iłówiec), linii kolejowej Poznań-Leszno oraz likwidację 
komunikacji szkolnej. Wprowadzenie ekologicznych autobusów w połączeniu z siecią kolei zachęci miesz-
kańców do korzystania z tej formy komunikacji, ograniczy ilość samochodów poruszających się między 
Mosiną, a Poznaniem (zmniejszy korki na trasie), ograniczy również emisję spalin.

2. Kompleksowe uzbrojenie ulic Gminy Mosina – wartość kosztów kwalifikowanych – 29 000 000 zł, 
kwota wnioskowanych środków – 27 550 000 zł.

Inwestycja polega na utwardzeniu ulic na terenie miasta jak i wsi Gminy Mosina: ul.
Dębowa (Czapury), ul. Żeromskiego (Mosina), ul. Różana i ul. Łąkowa (Pecna), ul. Mieszka I (Mosina), 

ul. Leśna i ul. Poznańska (Daszewice), ul. Akacjowa i ul. Jodłowa i ul. Grabowa (Mosina), ul. Piaskowa III 
etap (Mosina), ul. Gruszkowa ostatni etap (Mosina), ul. Matejki (Mosina). Budowa ulic z odwodnieniem 
podniesie komfort życia mieszkańcom, zwłaszcza w kontekście występujących rozlewisk wody na ulicach. 
Jest to tym bardziej ważne w sytuacji występujących czasami opadów nawalnych. Większość wskazanych 
ulic objęta jest zarządzeniem RZGW o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wody Mosina-Krajkowo, 
gdzie wody opadowe z budowanych dróg należy odprowadzać do Kanału Mosińskiego lub rzeki Warty.

3. Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego oraz kompleksowa 
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 2 w Mosinie: wartość kosztów kwalifikowanych 
- 22 000 000 zł, kwota wnioskowanych środków – 18 700 000 zł.

Rozbudowa budynku przedszkola o oddziały żłobkowe (budowa) obejmuje 2 etapy: 
I etap to rozbudowa istniejącego budynku przedszkola, II etap to rozbiórka istniejącego budynku i rozbu-

dowa części powstałej w etapie I. W I etapie zaprojektowano przedszkole dla max 100 dzieci (4 oddziały 
- sale z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i magazynami). Powierzchnia łączna 4 oddziałów wynosi 
431m 2. W II etapie zaprojektowano 2 oddziały żłobkowe dla max 30 dzieci (2 sale zabaw o pow.42m2 
każda z sypialnią o pow.27m2) oraz rozbudowę przedszkola o salę zajęć ruchowych (pow.49 m2), salę zajęć 
sensorycznych (50 m2) z częścią administracyjną. Kompleksowa modernizacja centralnego ogrzewania  
w Szkole Podstawowej nr 2 (projekt i budowa) obejmuje: wykonanie nowej kotłowni gazowej wraz ze 
zmianą jej lokalizacji na podstawie obowiązujących przepisów, wykonanie nowego centralnego ogrzewania 
wraz z grzejnikami w całej szkole, wykonanie prac remontowo budowlanych i niezbędnych elektrycznych  
w całej szkole, wykonanie instalacji hydrantowej w całej szkole.

Do Programu Inwestycji Strategicznych PGR (edycja trzecia)
4. Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o
niskiej emisji spalin: wartość kosztów kwalifikowanych – 5 100 000 zł, kwota wnioskowanych środków 

– 4 998 000 zł. 
Zakup 3 śmieciarek  niskoemisyjnego taboru transportu odpadów (odbiór i przewóz) pozwoli zastąpić 

wysłużone pojazdy starszej generacji, które odbierają odpady również z wsi popegeerowskich. Przebiegają 
przez nie  droga wojewódzka i drogi powiatowe oraz gminne ciągi komunikacyjne, które są nieutwardzone 
i którymi przejeżdżają pojazdy odbierające odpady. Niestety jakość dróg gminnych powoduje przyśpieszone 
zużywanie się pojazdów. 

Przypomnijmy, w I naborze do programu Polski Ład Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie na kwotę 
10 450 000,00 zł. Środki zostały przyznane na realizacje wniosku: budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, 
Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kaszta-
nowa, ul. Chopina (frag.). Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

JN

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Złożyliśmy kolejne wnioski w ramach II naboru  
i III naboru (dla gmin, w których funkcjonowały PGR). Każdy z nich obejmuje inną sferę funkcjonowania 
gminy. Wierzymy, że jak w I naborze z trzech wniosków jeden otrzymał dofinansowanie, tak teraz z łącznie 
z czterech wniosków otrzymają dofinansowanie dwa. Musimy jednak poczekać na rozstrzygnięcie… 

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI
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skiego, w trybie darowizny prawa własności 
nieruchomości zajętych pod drogę powiato-
wą – dz. 207/5, 213/1, 230/1, 232/1, 323/1 
Dymaczewo Stare,

• kontynuacja procedury nadania nazwy: uli-
cy położonej w miejscowości Daszewice oraz 
ulicy położonej w miejscowości Radzewice, 
ulicy – działce gruntu położonej w miejsco-
wości Pecna

• zlecenie wykonania operatów szacunko-
wych 3x (zamiana Pecna, sprzedaż Sowniki, 
sprzedaż Nowinki)

• uchwała w sprawie przyjęcia darowizny od 
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Mosina działek 
nr 1665/3, 1665/4, 1668/7, 1668/9 – parking 
ul. Rzeczna,

• wniosek do Wojewody: o komunalizuję 
działek nr 44/1 i nr 44/2 Mosina – art. 5 ust. 
4 ciągi pisze, okolica ul. Brandysa, w sprawie 
przeniesienia prawa własności w trybie art. 73, 
dz. 361 Radzewice, 

• eksport bazy adresowej na serwery GUGiK
• sprzedaż nieruchomości w Mosinie na rzecz 

nabywcy wyłonionego w trybie przetargu ogra-
niczonego

• utrzymanie dróg na terenie gmi-
ny: trwa wiosenne profi lowanie dróg, 
zlecono - czyszczenie separatorów, 
utwardzenie kruszywem łamanym 
ul. Topolowej w Pecnej, ul. Kossaka 
i odcinka przy ul. Łaziennej w Mo-
sinie, odcinka przy ul. Bławatkowej 
w Radzewicach, ułożenie krawężnika 
w ul. Krótkiej w Mosinie, wyłoniono 
wykonawcę i przygotowano umowę 
na „Konserwację i przeglądy okresowe 
urządzeń sygnalizacji świetlnej w Mo-
sinie na skrzyżowaniu: ul. Mostowej/
Śremskiej/Leszczyńskiej/Wawrzyniaka 
i skrzyżowaniu Leszczyńskiej/Krasic-
kiego oraz przy obiekcie mostowym na 
ul. Lipowej w Krosinku w roku 2022,

• place zabaw, obiekty małej archi-
tektury: przygotowanie dokumentacji 
do postępowania przetargowego pn. 
„Modernizacja placów zabaw na te-
renie Gminy Mosina”

• lokale komunalne, lokale socjalne, 
lokale użytkowe będące własnością 
Gminy Mosina: zlecono przeprowa-
dzenie prac dekarskich na dachu świe-
tlicy w Krajkowie, wymianę naczynia 
zbiorczego oraz podłączenie do ukła-
du C.O w budynku wielofunkcyjnym 
znajdującym się w Pecnej, ul. Główna 
50, demontaż starego i montaż nowego 
przyłącza wodociągowego do miesz-
kania komunalnego przy ul. Poże-
gowskiej 9, prace dekarskie na dachu 
budynku komunalnego znajdującego 
się przy ul. Pożegowskiej 12 i budynku 

Inwestycje – stan realizacji
• Ul. Lema w Mosinie -> roboty w stanie zaawansowanym.
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 8 172 450, 55 zł.
Inwestycja uzyskała dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkie-
go, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) -> 
w ostatniej fazie przygotowania do ogłoszenia przetargu (trwa weryfi kacja prawna dokumen-

tacji przetargowej. 
Inwestycja uzyskała dofi nansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> wykonawca projektu złożył wniosek o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę. 
Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komunikacyjny Nowe Krosno: ul. 
Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do 
studni. Przygotowano materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu.
• Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie (projekt)–> uzyskano decyzję zezwalającą na 
realizację robót.
• Budowa chodnika jednostronnego w Borkowicach – przygotowanie opisu przedmiotu za-

mówienia do procedury wyboru wykonawcy.
• Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową – zakończono. 
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481, 83 zł.
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 
ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji. Wykonawca: Michał 
Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł.
• Budowa ul. Kanałowej w Mosinie - II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie 
-> prace na ostatnim etapie realizacji. 
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 599 621,29 zł.
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
–>prace na ukończeniu. 
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł.
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> trwają prace wewnątrz budynku i prace elewacyjne – ocie-

plenie elewacji. 
Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna. 
Koszt zadania – kwota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł.
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Trwają 

przygotowania do procedury przetargowej i przygotowania placu budowy.
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –> w trakcie przygotowania dokumenta-

cja przetargowa na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej, która połączy ul. 
Sikorskiego i Podgórną, z ujściem do rzeki Warty.  

• Remont jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie ->w trakcie realizacji.
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa.
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 785 727,44 zł.
• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej w Rogalinie - przygotowanie opisu 

przedmiotu zamówienia do procedury wyboru wykonawcy.
• Termomodernizacja SP w Daszewicach wraz z odwodnieniem–>przygotowanie do odbioru 

końcowego.
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.
• Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo 

MIENIE KOMUNALNE

ul. Kanałowa w Mosinie   ul. Wawrzyniaka w Mosinie   ul. Lema w Mosinie 
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przy ul. Głównej 50 w Pecnej zabez-
pieczenia wejścia do budynku przy ul. 
Wawrzyniaka 1, zabezpieczenie pod-
łogi w lokalach komunalnych przy ul. 
Pożegowskiej 12, prac remontowych 
pieców kaflowych w poszczególnych 
budynkach komunalnych.  

• gospodarka odpadami i utrzymania 
czystości i porządku: podpisano poro-
zumienie na usuwanie nielegalnych 
wysypisk na rok 2022 na terenach 
należących do Gminy Mosina z ZUK 
sp. z o.o. w Mosinie,

• ochrona powietrza: realizacja gmin-
nego programu w sprawie dotacji ce-
lowej w zakresie ograniczenia niskiej 
emisji - od 1 stycznia do 23 marca br. 
złożono 78 wniosków o dofinansowa-
nie, podpisano 28 umów, rozliczono 
28 dotacji, odnotowano 1 odmowę; 
realizacja programu „Czyste Powie-
trze” – spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców 

• ws. m.in. wdrożenia kolejnej ścieżki 
dofinansowań; współpraca z gminnym 
punktem konsultacyjno-informacyj-
nym Programu; trwa wprowadzanie 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) deklaracji skła-
danych przez mieszkańców w wersji 
papierowej w urzędzie, 

• zieleń i ochrona przyrody: pod-
pisano porozumienie o współpracy 
partnerskiej z Fundacją Sendzimira 
w Warszawie celem opracowania uni-
wersalnych standardów utrzymania 
terenów zieleni w miastach, spotkanie 
z Parkami Krajobrazowymi ws. wyko-
nania nasadzeń z żywokołów w So-
winkach; udział w spotkaniu Straży 
Miejskiej, ZPKWW, Straży Leśnej i Po-
licji w sprawie zwalczania procederu 
niszczenia obszarów chronionych przez 
quady i motory crossowe; wystąpio-
no do WZDW w Poznaniu o zawarcie 
porozumienia dot. utrzymania zieleni 

i czystości w pasach dróg wojewódz-
kich w granicach administracyjnych 
miasta Mosina, leśnictwo, rolnictwo, 
łowiectwo i opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami: podjęto działania 
dla zapewnienia opieki dla ptaków  
i drobnych ssaków w Uniwersyteckim 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej 
w Poznaniu.

• prace nad projektem uchwały  
w sprawie określenia zasad udziela-

OCHRONA ŚRODOWISKA

-> wykonano projekt.
• Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie 
-> w trakcie realizacji. 
Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 
2 435 000,00 zł.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• Projekt skateparku w Mosinie -> uzyskano 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 –> rozpoczęto 

prace w zakresie wykonania instalacji.
• 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 przewyższała kwotę zabezpieczoną na to zadanie, a zawarty w niej termin 
realizacji przekraczał możliwość wykonania zadania w tym roku budżetowym-> aktualizacja 

oferty cenowej.
• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej w Rogalinie - przygotowanie opisu 

przedmiotu zamówienia do procedury wyboru wykonawcy. 
Oprac. JN

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Ro-

dziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka 
Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znaczne-
go, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej polega na 
czasowym odciążeniu opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od 
codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki  oraz zapewnieniu czasu na 
odpoczynek i regenerację.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina Mosina otrzymała środki finansowe na realizację Programu w roku 2022 w łącznej 
kwocie 384 000,00 zł,  na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego 
dla 35 osób dorosłych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności (lub orzeczenie 
traktowane na równi) oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika w formie pobytu dziennego wynosi 240 
godzin w trakcie trwania Programu.

Przyznając pomoc, OPS w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby opiekunów dzieci lub osób 
niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność 
sprzężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu i nie 
korzystają ze wsparcia w innej formie.  

Zgłoszenie do usługi opieki wytchnieniowej:
W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do Programu członek rodziny lub opiekun do-

starcza do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, następujące dokumenty:
1/ Kartę zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.
2/ Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali 

FIM.
3/ Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
4/ Oświadczenia RODO.
Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 

2022 można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl 
lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 4 Mosina. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy socjalni w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 
7.00-15.00 pod numerami telefonu 61 8192687 lub 61 8192082 w. 14, 15, 16. 

Z uwagi na wysokość kwoty przyznanej na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa - 
edycja 2022 i konieczność wyłonienia wykonawcy usługi w ramach ustawy prawo zamówień 
publicznych, realizacja zadania rozpocznie się po zakończeniu procedury i wyłonieniu wyko-
nawcy. Zapraszamy do skorzystania z oferty.      OPS Mosina

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU 7

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

nia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków, położonych na tere-
nie gminy Mosina autorstwa Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Mosinie Pana 
Dominika Michalaka,

• przygotowano 2 projekty uchwał o przy-
stąpieniu do sporządzenia niewielkich po-
wierzchniowo zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowościach Mosina i Krosinko; 

• trwały prace związane z: przygotowaniem 
do uzgodnień mpzp wsi Sowinko i Barano-
wo, w zakolu rzeki Warty i dla terenów przy 
jeziorze Budzyńskim w Mosinie, przygoto-
waniem działań konsultacyjnych w zakresie 
realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, 
doszczegółowieniem zaproponowanych za-
dań w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych, analizą diagnozy do Strategii 
rozwoju Gminy Mosina do 2030 r.;

a) dyskusje publiczne (w trybie zdalnym): 
9 marca -  mpzp Krosinko etap II i mpzp

Mosina Sowiniec etapy: I i III; 10 marca - 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego gminy Mosina.

Wydano 28 zarządzeń w sprawach: 
powołania komisji konkursowych (7), 
komisji przetargowej, ogłoszenia wy-
kazu nieruchomości - na wynajem, na 
sprzedaż, wprowadzenia karty, księgi 
procedur i kodeksu etyki   Audytu We-
wnętrznego, upoważnienia pracowników 
OPS do spr. postępowania w sprawach 
jednorazowego świadczenia pieniężnego 
dla obywateli Ukrainy i wydania decyzji 
w tych sprawach (4), planu finansowe-
go wydatków dot. pomocy obywatelom 
Ukrainy, regulaminu wynagradzania 
pracowników UM, zasad przygotowania 
i obiegu projektów uchwał RM, zasad 
przygotowania i ewidencjonowania za-
rządzeń Burmistrza, powołania gminne-
go zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy, 
Gminnego Zespołu Rewitalizacji, termi-
nu składania wniosków o przyznanie 
stypendiów sportowych i nagród dla 
sportowców i trenerów.

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

Działania pomocowe dla obywateli 
Ukrainy: przygotowanie gminnego ma-
gazynu pomocy humanitarnej, udział  
w sztabach i konferencjach w powiecie  

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej 
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim 

Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się 26.04.2022 r. w Poznaniu  
w Centrum Medycznym Arterieart, ul. Rakoniewicka 23A. Program badań kierowany jest do męż-
czyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjen-
ta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Euro-
pejskiej. Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne  
i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie: 
- telefonicznie: 503 075 095
- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu 

kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie). Zapraszamy serdecznie! 
Zespół Zdrowa Aorta - dane kontaktowe:  Arterieart Sp. z o.o., ul. Rakoniewicka 23A,

60-111 Poznań, e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com, www.zdrowaaorta.pl, tel. 503 075 
095.  

Komunikat
Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki informuje, że jest zainteresowany nabyciem na podst. 

art. 37 ustawy o lasach, lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia. Zgodnie z ww. 
przepisem kierownik jednostki organizacyjnej  Lasów Państwowych, za zgodą Dyrektora 
Generalnego, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. 
Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

• jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
• zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu 

lub nieruchomości,
• regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość, mogą być nabyte 

za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

ZARZĄDZENIA

DZIAŁANIA KOORDYNUJĄCE 

POBYT UCHODŹCÓW

Jest finansowanie na wóz dla OSP Radzewice
Niedawno informowaliśmy, że na wniosek Gminy Mosina udało się pozyskać dofinanso-

wanie z MSWiA w kwocie 500 tys. zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Radzewice. Potrzebne były jeszcze dalsze środki na pokrycie całości 
kosztu zakupu. W ostatnich dniach, 29 marca, Rada Miejska w Mosinie uchwaliła na ten 
cel 350 tys. zł, a z kolei 30 marca, Rada Powiatu Poznańskiego udzieliła dotacji celowej 
dla Gminy Mosina w kwocie 150 tys. zł., dzięki czemu sfinansowanie zakupu wozu będzie 
możliwe. Obecnie trwają przygotowania do przetargu. OSP Radzewice to jedyna jednostka 
ratownicza Gminy Mosina po wschodniej stronie Warty i przejazdu kolejowego. Strażacy 
z OPS Radzewice, podobnie pozostałe OSP Gminy Mosina, dzielnie dbają o nasze życie, 
zdrowie i zachowanie majątku w związku z różnego rodzaju zdarzeniami. Aby móc w pełni 
sposób wykorzystać zdolności i umiejętności strażaków, ten samochód jest jak najbardziej 
potrzebny. Będziemy na bieżąco informowali o kolejnych krokach. 

 Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Odcinek Szosy Poznańskiej 
przed remontem 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje w najbliższym czasie przeprowadzić remont 
blisko kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 430 Szosa Poznańska, od ulicy Czajkow-
skiego do przejazdu kolejki drezynowej. Prace na szosie będą prowadzone etapami, w ich trakcie 
ruch będzie się odbywał wahadłowo – na czas robót zostanie jednorazowo wyłączony z ruchu 
odcinek ok. 200 m. Sterowanie ruchem wahadłowym będzie odbywać się ręcznie.  Po zakończeniu 
zmiany roboczej w danym dniu, zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. Dla mieszkańców 
osiedla nr 2 (Czarnokurz) przewidziane są objazdy ulica Chopina i Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Prosimy o śledzenie strony mosina.pl oraz mediów społecznościowych Gminy Mosina, gdzie 
zostanie podany termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu po jego uzgodnieniu.  UM
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i u wojewody, przygotowanie Świetlicy 
w Krośnie na potrzeby przyjęcia uchodź-
ców, przegląd gminnych nieruchomości  
i wykorzystanie ich na potrzeby lokalowe, 
zakup niezbędnego wyposażenia (łóżka, 
materace etc.), spotkania z mieszkańcami, 
udział w spotkaniach integracyjnych w 
MOK, udział w spotkaniach z radnymi, 
NGO i mieszkańcami, bieżąca koordy-
nacja działań pomocowych.

- z radnymi, przedstawicielami stowarzy-
szeń i wolontariuszy, ws. pomocy Ukra-
ińcom (burmistrz P. Mieloch),

- z Powiatowym Centrum Zarzadzania 
Kryzysowego połączone z wideokonferen-
cją Wojewody Wielkopolskiego ws. orga-
nizacji miejsc pobytowych dla uchodźców 
w obiektach zbiorowych’’(z-ca burmistrza 
T. Łukowiak), 

- z Aquanet S.A. m.in. ws.: inwestycji 
wspólnych,  budowy przyłączy przy re-
alizacji zadania sieci wodociągowej w So-
wińcu, w sprawie zakresu odtworzenia 
nawierzchni po robotach wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ul. Krętej w Czapu-
rach, projektu przebudowy ul. Poznań-
skiej w Czapurach na odcinku od granicy  
z udziałem oraz Zarządu Dróg Powiato-
wych (z-ca burmistrza A. Ejchorst), 

- z przedstawicielem firmy T-Master S.A. 
w sprawie segregacji odpadów – udział 
Zastępcy Burmistrza A. Ejchorsta,

z Adamem Wdowickim w sprawie sieci 
wodociągowej i ujęcia wody w Rogalinie 
(z-ca burmistrza A. Ejchorst),

Na podstawie relacji Burmistrza i refera-
tów Urzędu Miejskiego oprac. J.Nowaczyk

WSPÓŁPRACA Z WPN 
Wielkopolski Park Narodowy to jedno z ulubionych miejsc 

poznaniaków na weekendowe spacery i rodzinną integrację. 
W ciągu roku odwiedza go około miliona osób! Gmina Mo-
sina dla wielu turystów odwiedzających południe Poznania 
stanowi swoistą „bramę” do Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. To właśnie tutaj często zaczynają oni swoją wyciecz-
kę,  podążając do Parku z dworca kolejowego lub zostawiając 
samochód na pobliskich parkingach. Po drodze obowiązko-
wym punktem programu jest mosińska Wieża Widokowa i dalej można śmiało ruszać 
w głąb WPNu w celu podziwiania jego przyrodniczego piękna.

Na kanale youtube Gminy Mosina dostępne są materiały filmowe  zrealizowane w ramach 
cyklu „Mosina NATURAlnie piękne miejsce”, które dotyczą m.in. bogactwa przyrodniczego 
WPN i jego ochrony.  Gmina Mosina podpisała z Parkiem porozumienie, na mocy którego  
będziemy rozwijać cykl filmów, w których specjaliści i pracownicy WPNu opowiadać będą  
o jego walorach przyrodniczych, dla ochrony których w 1957 r. utworzono Park. Dodat-
kowo na ten rok planowana jest współpraca przy wydawaniu kwartalnika o charakterze 
przyrodniczo-edukacyjnym, który będzie publikowany m.in. w mediach społecznościowych.  
Zachęcamy do odwiedzania naszych profili:       Katarzyna Leszczyńska

     Referat Promocji i Kultury
@gminamosina 

@ Wielkopolski.Park.Narodowy

Sołtysom
W marcu obchodziliśmy ogólnopolski Dzień Sołtysa.
Sołtys jest ważnym przedstawicielem lokalnej społeczności wiejskiej, a funkcja ta istnieje 

już od czasów średniowiecza! Choć jego rola na przestrzeni wieków ulegała zmianom, do 
dziś jest najważniejszą osobą w strukturach jednostki pomocniczej – sołectwa. 

W średniowieczu sołtys wyznaczony przez pana feudalnego stał na czele wsi lokowanej na 
prawie niemieckim. Mógł być nim szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do jego praw należało 
zbieranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, partycypowanie w dochodach feudała, 
prawo posiadania jatek, młyna itp. Sołtys miał też obowiązek konnej służby wojskowej. Od 
XV do XVII w. sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli 
wsi. W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym stali na czele najniższej jednostki 
podziału administracyjnego – gromady. 

W latach 1954–1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką 
radą narodową, a po 1973 r. między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczel-
nikiem gminy.

Od początku lat 90. ubiegłego wieku, sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, które 
reprezentuje na zewnątrz. Jest swoistym „łącznikiem” pomiędzy mieszkańcami wsi, a wła-
dzami gminy, którym stara się przedstawiać problemy i potrzeby. Sołtysa wybiera zebranie 
wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka. 

W naszej gminie mamy 21 sołtysów. Najdłużej, bo już ponad 50 lat, funkcję tę pełni 
Erazm Walkowiak.

Wszystkim Sołtysom życzymy pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw 
mieszkańców ich sołectw, a także zdrowia oraz satysfakcji w życiu prywatnym i publicznym! 

Joanna Nowaczyk
Redaktor Naczelny

SPOTKANIA

Burmistrz Gminy 

Mosina

Rada Miejska  

w Mosinie        

Zmarła Sołtys Sołectwa Sowinki, 
Sowiniec, Bogulin. 

Z przykrością informujemy, 
że 15 lutego 2022 r. w wieku 85 lat 

zmarła Pani Joanna Koralewska, w latach 1991 – 2007 
Sołtys Sołectwa Sowinki, Sowiniec, Bogulin. 

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej

Śp. Joanny Koralewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia składają
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21 luty – 23 marca
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 28 osób, z czego 14 

zostało pouczonych a 13 sprawców wykroczeń ukaranych mandatami 
na łączną kwotę 1 200 zł. Wobec 1 osoby sporządzany jest wniosek 
o ukaranie do sądu, w związku z odmową przyjęcia mandatu za 
niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa. Osoby 
ukarane: 5 za puszczanie psów bez nadzoru, które uciekły i zosta-
ły odłowione, 2 za spalanie odpadów, 1 za spożywanie alkoholu  
w miejscu publicznym, 1 za zanieczyszczenie jezdni, 1 za wypalanie 
trawy, 1 za niewyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady, 
1 osoba za mycie samochodu wbrew zakazowi określonemu w Re-
gulaminie, 1 za wypompowywanie nieczystości ciekłych z szamba. 

Wykonano 12 wspólnych patroli z policjantami z KP Mosina, 
w trakcie których patrolowano terem miasta i gminy, z uwagą na 
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sprawdzano miejsca 
wytypowane jako zagrożone popełnianiem wykroczeń. W ramach 
wymiany informacji, podjęto działania w sprawie napisów wyko-
nanych na ekranach PKP wzdłuż torowiska w Drużynie. Napisy 
zostały zamalowane w tym samym dniu.

Wykonano 24 patrole w rejonach szkolnych w ramach działań 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

Wzmożonymi kontrolami objęto m.in.: węzły przesiadkowe Druży-
nie,  Pecnej i  Mosinie, place zabaw ul. Skrajna (na wniosek Policji), 
Nizinna, Czajkowskiego, Powstańców Wlkp., Krosińska, Babki (na 
wniosek policji), Daszewice, Mieczewo, Dymaczewo Nowe - w za-
kresie zaoferowania pomocy osobie bezdomnej, która kilkakrotnie 
odmówiła dowozu do ośrodka dla osób bezdomnych w Poznaniu 
przy ul. Krańcowej, Rogalin ul. Nowa i Szkolna – pod względem 
gromadzenia się osób spożywających alkohol, boiska szkolne za ZS 

ul. Topolowa i SP-2 ul. Sowiniecka w godzinach popołudniowych, 
płyta targowiska w Mosinie - pod kątem gromadzenia się osób 
spożywających alkohol oraz „driftowania”, zwłaszcza w godzinach 
wieczornych, Mieczewo - pod kątem wjeżdżania pojazdami do lasu, 
Glinianki - w zakresie czystości i dewastacji.

Kontrole nieruchomości w zakresie deklaracji na śmieci – 12 posesji 
na terenie Borkowic. W trakcie kontroli ujawniane są nieprawidłowo-
ści związane np. z brakiem tabliczek z numerkami porządkowymi, 
nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami (pompowanie 
szamb), mycie pojazdów gdzie nieczystości spływają do gleby, brak 
pojemników na odpady).

Kontrole spalania – łącznie skontrolowano 16 posesji (Pecna, Cza-
pury, Rogalin, Żabinko, Mosina, Krosno, Daszewice) w związku 
z zadymieniem lub podejrzeniem spalania odpadów – ukarano  
2 osoby (Krosno, Mosina). 

Odłowiono 6 psów, zgłoszono do usunięcia 10 padłych zwierząt. 
Wykonano 6 działań na rzecz innych Referatów UM w Mosinie 

(asysta, kontrole, wizja lokalna, działania informacyjne).
Przeprowadzono 131 interwencji na zgłoszenia mieszkańców do-

tyczących: 30 - biegania psów bez uwięzi na ulicy, 21 - zadymienia 
i podejrzenia spalania odpadów, 16 - nieprawidłowego parkowania, 
13 - infrastruktury drogowej, 11 - o zaśmieceniu i zalegających 
odpadach, 11 - padłych zwierząt, 10 - związanych z zagrożeniem 
dla życia i zdrowia ludzi, 6 - dzikich zwierząt, głównie dzików,  
4 - zakłócania spokoju i porządku publicznego, 3 - złamanych 
gałęzi, 1 - osoby bezdomnej, 5 - innych spraw. 

Telefon do patrolu:  501 467 312
Nowa siedziba Straży Miejskiej w Mosinie 

ul. Dworcowa 3
Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie

Oprac. J. Nowaczyk

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

Wspomnienie
Janusz Łubiński  (1946  - 2020)

W grudniu 2020 r. zmarł Janusz Łubiński, zasłużony mosiński 
działkowiec, członek Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkow-
ców w Poznaniu, Przewodniczący Kolegium Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych poznańskiego okręgu, wieloletni Prezes Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza w Mosinie.  

Janusz Łubiński funkcję Prezesa ROD im. Adama Mickiewicza  
w Mosinie pełnił od roku 1988 aż do śmierci. W swoją działalność 
na rzecz ogródków działkowych włożył wiele zaangażowania. Dbał 
nie tylko o ich upiększanie i modernizację, ale też o integrację 
społeczności działkowców. Organizował dla nich m.in. kolejne 
jubileusze istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Adama 
Mickiewicza w Mosinie. Jako przedstawiciel działkowców, włączał 
się w życie społeczne Gminy. Współpracował z kolejnymi Burmi-
strzami, z Radą Miejską, z Urzędem Miejskim, z innymi organiza-
cjami i stowarzyszeniami. 

Waldemar Wiązek, Radny Rady Miejskiej w Mosinie, który jako 
wieloletni Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska długo 
współpracował z Januszem Łubińskim, tak wspomina nieżyjącego 
Prezesa mosińskiego ROD:    

Co roku, jako Komisja Ochrony Środowiska odwiedzaliśmy ogródki 
działkowe w ramach rozstrzygnięcia Konkursu „Zielona Gmina” or-
ganizowanego przez Burmistrza Gminy i komisję. Pan Łubiński moty-
wował działkowców do udziału w naszym konkursi. Był także częstym 
gościem posiedzeń komisji, przedstawiał nam problemy działkowców, 
które starał się pomóc rozwiązać. Starał się, by jak najmniej ogródków 
działkowych było niezagospodarowanych. Ogródki działkowe trak-

tował jak drugi dom. 
Wspierał też inne Ro-
dzinne Ogrody. 

Angażował się 
w życie społeczne 
Gminy. Sztandar 
działkowców był 
zawsze obecny pod-
czas uroczystości 
państwowych, czy 
samorządowych. 
Współpracował też 
z innymi organiza-
cjami i stowarzysze-
niami, szczególnie  
z Polskim Związ-
kiem Wędkarskim  
i Polskim Związ-
kiem Hodowców Gołębi Pocztowych. Z jego inicjatywy z ROD im.  
A. Mickiewicza wypuszczane były nie raz pocztowe gołębie.

Przez swoją osobowość, swoje zaangażowanie, doprowadził te ogród-
ki do rozkwitu. Takich ludzi, z taką charyzmą należy wspominać.  
O takich ludziach,  którzy od podstaw tworzyli te ogródki, myślę 
tu też o poprzedniku Prezesa Łubińskiego, panu Stefanie Parysku, 
trzeba mówić. Dzisiaj idziemy do marketu, do sklepu ogrodniczego, 
kupimy przez internet każdą odmianę nasion. W czasie, kiedy te 
ogródki były tworzone, nie było tak łatwo tego zdobyć. Oni tworzyli 
je z niczego.      JN 
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Biofeedback w Rogalinku
W Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku odbyły się 

pierwsze godziny innowacyjnej terapii Biofeedback. Sprzęt o wartości 
35.000 zł został pozyskany przez dyrektora szkoły z rządowego pro-
gramu „Aktywna Tablica”. Z metody korzystali początkowo astronauci  
w NASA czy żołnierze GROM-u, z czasem Biofeedback znalazł zastosowanie  
w medycynie. Do opracowania terapii Biofeedback skłoniło naukowców 
odkrycie świadczące o tym, że ludzki mózg jest w stanie wyuczyć się 
nowego wzorca pracy. Mózg emituje fale o różnej częstotliwości (są to 
fale: alfa, beta, gama, delta, theta), których zapis uzyskuje się, prze-
prowadzając badanie EEG. Fale mózgowe alfa związane są ze stanem 
odprężenia i relaksu, Biofeedback umożliwia pracę nad osiąganiem 
tego stanu.

Z dużą skutecznością może być stosowany w każdej grupie wiekowej. 
Duży pożytek z tej metody niewątpliwie odnoszą dzieci, stosowany jest 
w przypadku autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej (ADHD), problemów z koncentracją, zaburzeń rozwoju 
mowy (opóźnionego jej rozwoju, jąkania się) oraz dysleksji. Terapia 
pomaga przygotować się do egzaminów ósmoklasisty.

Trening bazujący na biologicznym sprzężeniu zwrotnym podnosi zdol-
ność koncentracji dziecka, wydłuża czas, w którym zdolne jest w pełni 
skupić swoją uwagę na danym zadaniu. Biofeedback u dzieci najczęściej 
przyjmuje postać kolorowej animacji czy gry, dzięki czemu większość 
najmłodszych z chęcią będzie uczestniczyło w treningu.

Treningi w szkole poprowadzą dyrektor Monika Szufnarowska i pe-
dagog szkolny Joanna Szperlik. Obie panie przeszły specjalne szkolenie 
uprawniające do prowadzenia terapii. Terapia w szkole będzie bezpłatna.

 SP Rogalinek

Na zdjęciu widać, jak uczeń pracą własnego mózgu (bez użycia myszki 
komputerowej) strzela z łuku do tarczy. 

„Przez dwujęzyczność 
do przyszłości”

3 grudnia 2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie odbyło się 
spotkanie szkół podstawowych (nie tylko) dwujęzycznych, związane 
z realizacją projektu Erasmus+ „Przez dwujęzyczność do przyszło-
ści”, z udziałem przedstawicieli 7 takich szkół: SP w Daszewicach, 
SP nr 3 w Luboniu, SSP nr 3 w Poznaniu (Dębinka), ZSO nr 2  
w Poznaniu (Krzesiny), SP nr 54 w Poznaniu, SP nr 74 w Poznaniu 
oraz SP nr 1 w Mosinie. Na konferencji gościli Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Tomasz Łukowiak i Wicedyrektor Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu Ksenia Herbst-Buchwald, doradca 
metodyczny w zakresie nauczania języka angielskiego. W pierwszej 
części spotkania swoje prelekcje przedstawili: Jagoda Ratajczak – 
autorka książki „Języczni. Co język robi naszej głowie?” oraz prof. 
Paweł Łupkowki – kierownik Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM  
w Poznaniu. Druga część spotkania została poświęcona wymianie 
dobrych praktyk stosowanych przez szkoły dwujęzyczne z naszej 
gminy i okolic. 

– Okazało się – relacjonują organizatorzy – że placówki oferujące 
tego typu nauczanie (w tym oczywiście także SP1 Mosina) korzystają 
z całej gamy nowatorskich i niezwykle ciekawych rozwiązań, dzięki 
którym uczniowie doskonalą i rozwijają swoją znajomość języka an-
gielskiego. Dzięki przemyślanej strategii nauczania absolwenci klas 

dwujęzycznych świetnie zdają egzamin ósmoklasisty i są doskonale 
przygotowani do edukacji w szkołach ponadpodstawowych. 

Szkoły dwujęzyczne mają również swoje bolączki – to liczba godzin 
lekcyjnych oraz brak dostępu do materiałów edukacyjnych, które 
większość nauczycieli tworzy samodzielnie. Wicedyrektor ODN  
w Poznaniu, zaproponowała stworzenie specjalnej sieci współpracy 
dla takich szkół oraz platformy cyfrowej do gromadzenia i udostęp-
niania scenariuszy lekcji oraz kart pracy. 

Organizatorzy oceniają spotkanie jako bardzo ciekawe i konstruk-
tywne. Jego uczestnicy umówili się też na jego drugą część, która 
w założeniu ma być poświęcona już nieco bardziej szczegółowej 
tematyce. 

Oprac. JN

Burmistrz Gminy 

Mosina

Pracownicy

 Urzędu Miejskiego w Mosinie   

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Aleksandry Czuryło
emerytowanego pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom Zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia składają:
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AKTUALNOŚCI

TWORZYMY 
DOBRY ZESPÓŁ

Swoje historyczne korzenie na zie-
miach polskich Straż Miejska ma 
jeszcze w średniowieczu. W powsta-
jących wówczas miastach organizo-
wanych na prawie magdeburskim, 
pojawiły się instytucje, które dbały  
o porządek i bezpieczeństwo. Począt-
kowo zadania te pełnił wójt, które-
go obowiązkiem było zapewnienie 

spokoju i poszanowania lokalnego prawa, a do ich egzekucji zatrudniał 
tzw. pachołków miejskich. W większych miastach taką funkcję pełnił 
tzw. land wójt – pierwowzór komendanta straży miejskiej.

Instytucje pilnujące porządku i bezpieczeństwa, przewijały się przez wieki 
dziejów polskich miast. Współcześnie w Polsce, po zmianie ustrojowej 
państwa, w 1990 roku powołano samorządy terytorialne, którym usta-
wodawca nałożył obowiązek zapewnienia ładu i porządku publicznego, 
a na mocy ustawy o Policji, dał prawo powoływania straży miejskich. 

W Gminie Mosina Straż Miejska rozpoczęła działalność 15 listopa-
da 1991 r. Jej komendantami byli kolejno: Grzegorz Ograbek, Andrzej 
Woźniak, a obecnie funkcję tę pełni Jarosław Dobicki.

Z Komendantem Straży Miejskiej w Mosinie Jarosławem Dobickim 
rozmawiała Joanna Nowaczyk. 

W Mosinie jest Pan Komendantem od roku 2018, ale wcześniej, z tego 
co wiem, też w służbach mundurowych?

Tak, od początku mojej aktywności zawodowej, a właściwie jeszcze wcze-
śniej. Jako młody chłopak po studiach odbywałem służbę wojskową – słu-
żyłem w Marynarce Wojennej w Gdyni. 

Czyżby okręty podwodne?
Nie, nie, pływałem na ORP Wodnik – to była przygoda, ale też szkoła 

życia! Od razu po wojsku podjąłem pracę w straży w Poznaniu, wówczas 
Policji Municypalnej. Pełniłem tam służbę przez 25 lat. Zaczynałem od 
służby patrolowej wokół Starego Rynku, potem byłem dyżurnym, oso-
bą wspomagającą pracę kierownika, a na końcu kierownikiem referatu  
w dzielnicy Nowe Miasto i Grunwald.

Tyle lat w Straży, w dużym mieście, to z pewnością wystarczające 
doświadczenie, żeby przez pryzmat historii ocenić działalność straży  
w ogóle. Czy straże miejskie okazały się potrzebne? 

Rzeczywiście mam chyba to doświadczenie. Nikt rozsądny już teraz nie 
mówi, że straże są niepotrzebne, bo jednak widać, że jeżeli coś się dzieje 
na terenie gminy, to Straż Miejska jest pierwszą służbą w dyspozycji Bur-
mistrza zdolną do szybkiej reakcji. Mamy u nas jeszcze Komisariat Policji, 
jednostki straży pożarnej i jesteśmy w stanie szybko i skutecznie reagować 
na zdarzenia, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. 
Patrząc przez pryzmat tego co się stało w Gdańsku, myślę tu o  Prezydencie 
Adamowiczu, okazuje się, że zwykłe wydarzenie w niekontrolowany sposób 
przerodzić się w tragedię. Coraz częściej straże miejskie wchodzą też w system 
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, używane do niekonwencjo-
nalnych działań np. pomocy humanitarnej i myślę, że ta sytuacja będzie 
zmierzała w tym kierunku. 

W archiwalnym „Biuletynie Mosińskim” z roku 1994 znalazłam artykuł 
„Jak pracuje Straż Miejska”. To takie miesięczne, króciutkie sprawozdanie 
działającej wówczas już 3 lata formacji. Dziś, w każdym numerze „In-
formatora Mosińskiego” ukazują się nieco obszerniejsze sprawozdania. 
Opierając się na Pana doświadczeniu - jak się zmieniły zadania Straży 
od tamtego czasu? 

To są bardzo podobne zadania, ale doszły też nowe. Kontrole posesji są 
teraz bardziej specjalistyczne, zmieniły się przepisy w tym zakresie, doszła 
ustawa o odpadach. Zmienił się też zakres naszych uprawnień, na przykład 
możemy obecnie nakładać mandaty karne za spalanie odpadów, niezło-
żenie deklaracji śmieciowej. Doszedł monitoring, czy nadzór nad osobami 
skazanymi na pracę społeczną. Dalej działamy z innymi służbami, insty-
tucjami, ale teraz w przypadku klęsk żywiołowych, czy innych specjal-
nych wydarzeń, Wojewoda może podporządkować Straż Miejską Policji w 
celu prowadzenia wspólnych działań, co miało właśnie miejsce niedawno  
w sytuacji wystąpienia epidemii Covid-19. Teraz mamy z kolei nowe działania 
związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Zdecydowanie zwiększyła się też 
ilość interwencji. Nastąpił rozwój budownictwa, przybywa mieszkańców 
i problemów pojawia się coraz więcej. W ubiegłym roku mieliśmy blisko 
1400 interwencji na zgłoszenia.  

Najbardziej osobliwe interwencje?
Na pewno pająki ptaszniki wyrzucone przez pseudohodowcę – to taki 

przypadek, kiedy człowiek przyjeżdża na interwencję i zastanawia się co 
zrobić. Skorzystaliśmy wówczas z kontaktu do pracownika Uniwersytetu 
Przyrodniczego i część z tych zwierząt udało się uratować. Są też interwencje 
z dzikimi zwierzętami – komuś na teren ogrodu wszedł bóbr, nie mógł się 
wydostać i trzeba było go złapać prawie jak dzikiego psa, a potem wypuścić 
na wolność. Zaskrońce, węże też przemieszczaliśmy… Wyciągaliśmy kobietę 
z dużego kontenera na śmieci, gdzie poszukując puszek tak się przechyliła, 
że w stanie znacznego osłabienia wpadła do tego kontenera. Dobrze, że ktoś 
zauważył, zadzwonił, bo mogło stać się nieszczęście. Gdyby przyjechała 
śmieciarka…Trzeba było zanurkować do tego pojemnika i tę panią wyciągnąć.

Jakie Pan zauważa największe problemy w Gminie w zakresie Waszej 
działalności? 

To zależy od pory roku. W sezonie grzewczym to zadymienie i gro zgło-
szeń od mieszkańców. Nie zawsze źródłem zadymienia jest spalanie śmieci, 
jedynie 5% naszych interwencji, które kończą się mandatem. W pozostałych 
przypadkach, gdzie na podstawie uchwały antysmogowej województwa 
wielkopolskiego do końca 2023 w majestacie prawa można używać tzw. 
„kopciuchów”, możemy jedynie apelować, promować dofinansowanie na 
wymianę pieca. Aczkolwiek mamy świadomość, że za tym stoi indywi-
dualna sytuacja ekonomiczna, czy też ostatni wzrost cen gazu, który nie 
zachęca do wymiany pieca. Z kolei kiedy robi się cieplej, to zwiększa się 
problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie przez 
takie osoby spokoju, dzikie wysypiska śmieci, nieupilnowane psy, a jesienią 
– przerastanie gałęzi.

Kiedy wchodziłam do Waszej siedziby o 9.00, było tu trochę pusto - na 
posterunku Pan, pani Grażyna, a gdzie reszta naszych strażników?

Reszta jest w terenie, na służbie patrolowo-interwencyjnej. Dzisiaj też, ra-
zem z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
pojechali w miejsce nad Kanałem Mosińskim, gdzie zalegają odpady – tam 
przyjdzie właściciel i będą ustalać zakres prac porządkowych, będą weryfi-
kować z mapą, bo właściciel zgłosił, że odpady leżą nie tylko na jego terenie.

W 1994 roku, jak czytam w „Biuletynie Mosińskim” , Strażników Miej-
skich było czterech, a teraz mamy ich…

Dziewięciu, łącznie z komendantem. Ale to moim zdaniem za mało na 
tak rozległą Gminę. Jak tu przyszedłem do pracy powiedziałem, że w tej 
Gminie strażników powinno być dziesięciu plus jeden. Zmieniają się wa-
runki, wzrasta ilość interwencji. To nie są często interwencje na 5 minut, 
bo trzeba dojechać, a Gmina jest duża, to 1/5 obszaru Poznania! Trzeba 
przeprowadzić rozpoznanie, znaleźć coś w dokumentacji, na mapach, 
znaleźć właściciela, rozwiązać problem – interwencja do jej zakończenia 
czasem trwa kilka godzin. Sam nadzór nad osobami skazanymi na prace 
społeczne – to nie tylko, że taka osoba przyjdzie. Trzeba jej wskazać pracę, 
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przypilnować, odebrać śmieci, które zebrała, te śmieci sami zawozimy do 
ZUK-u – nikt tego za nas nie robi. Trzeba prowadzić sprawozdawczość dla 
kuratorów sądowych – robi to jedna osoba, wykonując oprócz tego inne 
swoje obowiązki. Mamy jedną osobę do obserwacji monitoringu. Nie mo-
żemy go obsługiwać 24 h, bo to wymagałoby 4 i pół etatu pracowników 
dodatkowo. Z pozostałej części doby są nagrania, które w ubiegłym roku 
w kilkudziesięciu sprawach przekazaliśmy Policji. Pomogły między innymi 
wykryć sprawcę pożaru punktu handlowego przy cmentarzu. A chcielibyśmy 
zwiększyć jeszcze skuteczność kontroli spalania – mówimy dziś o walce ze 
smogiem. Chcielibyśmy kupić dron, który trzeba czymś przewozić. Jeżeli 
patrol z dronem wyjedzie na kontrolę i rozłoży sprzęt na przykład w Da-
szewicach, a otrzymała zgłoszenie o błąkającym się psie w Dymaczewie, 
który może kogoś pogryźć, to nie jest w stanie szybko ten sprzęt zwinąć i od 
razu się przemieścić. Ja muszę dysponować dodatkowym patrolem, który to 
obsłuży, bo są zdarzenia, których nie można pominąć. Także te siły osobowe 
na tę chwilę są mało wystarczające. Zabezpieczamy uroczystości, imprezy 
kulturalne, czy sportowe o większym zasięgu. Udzielamy asyst - jeździmy 
z pracownikami OPS na wywiady środowiskowe do różnych przypadków, 
gdzie się często boją wchodzić, proszą nas o pomoc. Do tego dochodzą 
ciężkie interwencje z Policją, z którą mamy wspólne patrole. Program dnia 
jest naprawdę napięty i często brakuje czasu, żeby zjechać na przerwę, nawet 
skończyć pracę o godzinie, o której powinno się ją zakończyć.

Chciałam właśnie zapytać, jak „ogarniacie” w kilku strażników tyle 
zadań i tak duży teren?

Wybierając priorytety. Ważna jest tu też logistyka i wydaje mi się, że to 
nam się udaje.  

Jaki powinien być Strażnik Miejski? Pytam o predyspozycje zawodowe. 
Na pewno zdecydowany, twardy, powinien bardzo dobrze znać swoje 

uprawnienia i przepisy. Jest to weryfikowane na każdym kroku, bo trzeba 
działać zgodnie z przepisami, ale zdecydowanie i skutecznie. Trzeba być 
nieustępliwym, odpornym na przemoc słowną, czy nawet czasem fizyczną, 
bo i takie sytuacje mają miejsce na przykład w czasie interwencji wobec osób 
nietrzeźwych. Z drugiej strony, Strażnik musi być też wrażliwy na ludzkie 
potrzeby, na przykład osób starszych, czy bezdomnych. Ludzie często po-
gardliwie mówią o osobie bezdomnej „żul”. Był taki przypadek w naszej 
Gminie, gdzie taka osoba przyszła nam podziękować i powiedziała, że dzięki 
naszym uporczywym interwencjom zaczęła się leczyć i przestała pić. Bo  
z takim człowiekiem też trzeba porozmawiać, wysłuchać jego historii, dlaczego 
on skończył w tym miejscu leżąc pod ławką. Rozmawiamy, namawiamy, 
żeby poszedł do OPS-u, gdzie znajdzie pomoc. Pracując w Straży trzeba też 
lubić zwierzęta, bo z nimi związanych jest wiele interwencji… 

Czy tacy są właśnie Pana pracownicy?
Tak. Mogę powiedzieć o nich same dobre rzeczy. Jak tu przyszedłem, były 

zmiany kadrowe, przyszli nowi ludzie. Myślę, że udało się stworzyć dobry 
zespół pracowników, który ma świadomość tego, za co odpowiada. Jeżeli 
ktoś jest dobrze zmotywowany i ma poczucie odpowiedzialności w pracy 
na rzecz mieszkańców, będzie dawał dużo od siebie, będzie wiedział co ma 
robić, będąc w terenie. Jestem zadowolony z moich pracowników i myślę, 
że idziemy w dobrym kierunku. Zdawałem sobie sprawę, podejmując się 
tej pracy, że to będzie kolejne wyzwanie, ale myślę, że podołaliśmy – my, 

bo tego sam nie zrobiłem.
Jaki jest Pana zdaniem społeczny odbiór działalności Straży Miejskiej? 
Czy czujecie się doceniani? 

Mieszkańcy chyba nas dobrze odbierają. Chyba cieszymy się jakimś ich 
zaufaniem, bo ludzie dzwonią do nas często, też dlatego, że nie mogą się 
na przykład dodzwonić do innej instytucji. Zdarza się czasem, że dzwonią, 
czy piszą maila z podziękowaniem za interwencję, bo udało się rozwiązać 
jakiś ich problem. Choć tego nie oczekujemy, jesteśmy przecież powołani 
do służby mieszkańcom, ale to jest miłe. 

Miło nam słyszeć dobre słowa od różnych naszych instytucji, z którymi 
współpracujemy. Zabezpieczaliśmy też wizytę Prezydenta RP w Mosinie, 
współpracowaliśmy wtedy z SOP-owcami, którzy z tej współpracy byli bardzo 
zadowoleni. To chyba sygnały, że to co robimy, robimy dobrze.     

A Samorząd?
Samorząd o nas dba. Mamy teraz nową siedzibę – ta zmiana była potrzebna, 

bo poprzednie warunki pracy nie były najlepsze. Mamy od niedawna nowy 
wóz patrolowy z napędem na 4 koła, bardzo potrzebny, bo nasza praca 
wiąże się też z trudnym terenem, w którym trzeba poruszać się skutecznie 
i szybko. Samorząd dba o nasze doposażenie. Mamy dobrą współpracę  
z instytucjami samorządowymi, z jednostkami OSP, zresztą ze wskazania 
Burmistrza jestem osobiście koordynatorem tej współpracy.   

Zna Pan dobrze specyfikę działalności OSP – sam jest Pan strażakiem?
Tak, w Puszczykowie, gdzie mieszkam. Brałem nawet udział w reakty-

wacji OSP w tym mieście w 2011 roku. Obecnie jestem tam skarbnikiem  
i również wyjeżdżam do akcji i działań ratowniczych, choć oczywiście nie 
na wszystko starcza już czasu.

Czy Komendant Straży Miejskiej w Mosinie ma jakieś bolączki?
My nie mamy jakichś super przywilejów. Strażnik pracuje na podstawie 

Kodeksu Pracy – przeciętnie 168 godzin w miesiącu. Latem w sezonie urlo-
powym ciężko jest dopiąć grafik, żebyśmy mogli wykonywać pełen zakres 
działań. Uważam, że to robimy, ale ludzie pracują nie tylko dla idei, czy 
uznania, ale utrzymują swoje rodziny, więc też by chcieli zarabiać godnie, 
a jednak te pensje w porównaniu z Policją „rozjechały się” znacząco. Jeden 
z kolegów, choć powiedział, że jest mu przykro, ale odszedł do Policji tylko 
z powodu lepszych warunków – lepsze zarobki, wcześniejsza emerytura. 
Zadań przybywa, a samorządy biednieją, ale trzeba też coś zrobić w tym 
kierunku, żeby utrzymać dobry zespół, żeby on dobrze funkcjonował, trzeba 
zadbać o ludzi, bo inaczej nam pouciekają.  

Inne życzenia? 
Jak będę odchodził z tego stanowiska, to chciałbym tę jednostkę przeka-

zać mojemu następcy w dobrym stanie i powiedzieć, jak mówi przysłowie 
„wrogiem dobrego jest lepsze”, żeby następca ją dalej rozwijał. 

Myślę, że kiedyś, Pana przyszły następca będzie miał bardzo trud-
ne zadanie, żeby jeszcze udoskonalić pracę naszej Straży Miejskiej.  
W imieniu mieszkańców dziękuję Panu i wszystkim Strażnikom za Wa-
szą zaangażowaną służbę, za to że jesteście!  Dziękuję za rozmowę.   

fot. Paulina Ludwiczak
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Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obsza-
rów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrze-
ni i gospodarki. Takie działania są skoncentrowane terytorialnie  
i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Czym jest program rewitalizacji?
Dokument ten wskazuje cele rewitalizacji oraz kierunki działań 
związanych z realizacją jej wizji. Program rewitalizacji porządkuje 
działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze i nadaje całemu 
procesowi niezbędne ramy formalne.

Dlaczego musimy podjąć takie działania?
Zmieniająca się rzeczywistość – społeczna, gospodarcza, a także na 
skutek zmieniającego się klimatu, stawia nowe wyzwania, którym 
musimy starać się sprostać. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bar-
dziej świadomi zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami 
pogodowymi. Równocześnie chcemy więcej zieleni, przyjaznych 
przestrzeni publicznych, możliwości ekologicznego, bezpiecznego 
transportu, miejsc wypoczynku.

Kto działa w sprawie rewitalizacji?
Rada Miejska w Mosinie przyjmując Program Rewitalizacji zobo-
wiązała Burmistrza do jego realizacji. W marcu br. zarządzeniem 
Burmistrza powołany został Gminny Zespół ds. Rewitalizacji. Ze-
spół, którego Przewodniczącym został Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Adam Ejchorst, stał się odpowiedzialny za koordynację 
działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Od 2018 r. działa także Komitet Rewitalizacji, pod kierunkiem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka. 

Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariu-
szy procesu rewitalizacji (użytkownicy obszaru rewitalizacji, ale 
także osoby w inny sposób z nim powiązane)  z organami gminy, 
w sprawach dotyczących przygotowania prowadzenia i oceny pro-
cesu rewitalizacji. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 
dla Burmistrza. 

Jakimi zadaniami chcemy zająć się  w najbliższym czasie?
• Placem 20 Października,
• Parkiem Budzyń wraz z Pałacem,
• „Kokotkiem” wraz z jego otoczeniem,
• Placem Eleganta i promenadą.

Jakie działania przewidujemy?
Etap prekonsultacji jest to pierwszy z etapów zaplanowanych przez 
nas działań. Zwrócimy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie 
dotyczącej rewitalizowanych przestrzeni.

Propozycja naszych kolejnych działań:
 • Na bazie wyników ankiety – przygotowanie koncepcji ogól-

nej dotyczącej wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych 
wymienionych wcześniej zadań oraz ich relacji z otoczeniem czyli  
z pozostałymi obszarami miasta, gminy, jak również opracowanie 
dla nich szczegółowych koncepcji. 

 • Opinia Komitetu Rewitalizacji.
 • Właściwe konsultacje na bazie przygotowanych opracowań.
 • Na bazie konsultacji – wypracowanie ostatecznej koncepcji  

       wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
 • Opinia Komitetu Rewitalizacji.
 • Uzyskanie ewentualnych decyzji lokalizacyjnych.
 • Ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne. 
Informacje o naszych działaniach będą publikowane na stronie 

internetowej www.mosina.pl oraz w mediach społecznościowych. 

Dlaczego ważny jest każdy głos w ankietach?
Każda inwestycja, na którą wydane zostaną publiczne pieniądze 
powinna być dogłębnie przemyślana. W tym  procesie niezbędna 
jest Państwa opinia - mieszkańców, przedsiębiorców…

To Wasz głos będzie brany pod uwagę przy dalszych pracach, tj. 
opracowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowych, ubiegania się 
o zewnętrzne finansowanie.

Myślimy, że warto!
Do tej pory z działań ujętych w programie rewitalizacji udało się 
zrealizować m.in. Park przy Kanale oraz Przystanek Glinianki, który 
został ostatnio nagrodzony w konkursie na najlepiej zagospoda-
rowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Było to działanie 
rozłożone na lata, które udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi. Cieszymy się z tych przestrzeni, ale widzimy potrzebę 
dalszych działań. Tylko wspólnie możemy zmieniać Naszą Gminę 
na lepsze! 

Miłosz Sura
Kieronik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa

fot. Justyna Piosik-Zawiślak

Gminny Program Rewitalizacji 
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027
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PP.6721.4.2019.JD Mosina, 30 marca 2022 r.

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 
r., poz. 503) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, 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 
zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku. Projekt planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony 
do publicznego wglądu od 22 kwietnia 2022 r. do 13 maja 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 rozwiązaniami odbędzie się w 11 maja 2022 r. o go-
dzinie 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 niniej-
szego obwieszczenia (przy projekcie mpzp), co najmniej godzinę 
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 27 maja 2022 r.

/-/ Burmistrz Gminy Mosina

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, środowiskowym, gospo-
darczym oraz przestrzenno-funkcjonalnym mieszkańców, opracowano 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 - 2027.

26 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr 
XLIII/448/17  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji Gminy Mosina (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego, poz. 
1271).  Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 marca 2017 r., ustanawiając 
śródmieście-centrum miasta Mosina obszarem rewitalizacji. 

Informacje dotyczące procesów rewitalizacji w Gminie Mosina można 
znaleźć na stronie internetowej: mosina.pl –> BIP –> Organy Gminy –> 
Burmistrz, w zakładce Rewitalizacja. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina znajduje się również 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027: 
mosina.pl –> BIP -> Prawo -> Uchwały Rady -> Kadencja 2014-2018 -> 
LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2018 r.

Lista projektów w programie rewitalizacji 
1. Zagospodarowanie terenów tzw. „Glinianek”.
2. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej nad Kanałem Mo-

sińskim. 
3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użytecz-

ności publicznej. 
4. Adaptacja budynku „Kokotka” przy ul. Wawrzyniaka na cele 

kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne. 
5. Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, edu-

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

6. Budowa drogi „Czerwonka”.
7. Zagospodarowanie Placu Eleganta.
8. Modernizacja Placu 20 Października.
9. Budowa basenu z pomieszczeniami rekreacyjnymi i sportowymi 

wraz z zagospodarowaniem Parku Gminnego „Strzelnica” w Mosinie. 
10. Promocja przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy – Gminne 

Centrum Informacji w Mosinie.
11. Zintegrowane Węzły Przesiadkowe – dworzec kolejowy Mosina.
12. Ptasi Park – zagospodarowanie terenu.
13. Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przy-

stosowania terenu pod organizację imprez masowych. 
14. Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Mosina.

Wspólnie udało się nam się zrealizować już m.in.:
 • Przystanek Glinianki
• Park przy Kanale Mosińskim
Istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 

rewitalizacji jest partycypacja społeczna, a jedną z jej form są kon-
sultacje społeczne przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie  
Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027. Zachęcamy Pań-
stwa do wspólnego działania w ramach rewitalizacji. W najbliższym 
czasie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące:

1. Zagospodarowania otoczenia budynku „Kokotka”.
2. Przyszłości Pałacu na Budzyniu oraz otaczającego go parku.
3. Zagospodarowania Placu Eleganta.
4. Modernizacji Placu 20 Października.
Szczegóły dotyczące planowanych konsultacji zamieszczone zostaną 

już niebawem na stronie mosina.pl oraz w mediach społecznościo-
wych. Zainteresowane osoby prosimy o ich śledzenie! 

Justyna Piosik-Zawiślak
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Granica obszaru rewitalizacji na terenie 
Miasta Mosina



Szanowni Państwo, obywatele Ukrainy! Пані та панове, громадяни України!
Chciałbym powitać Państwa w Gminie Mosina, jednej z wielu gmin, wielu 

miejsc w Polsce, które udzieliły schronienia uchodźcom z Ukrainy.  W obliczu 
wojennej tragedii, jaka dotknęła Państwa, Wasz kraj i jego mieszkańców – Wa-
sze rodziny, przyjaciół, sąsiadów, chcemy pomóc Państwu przetrwać u nas, 
na naszej ziemi, ten trudny czas zagrożenia. Gmina Mosina i jej mieszkańcy 
solidaryzują się z walczącą Ukrainą, solidaryzujemy się z Państwem. Służymy 
Państwu pomocą, poradą, nasze instytucje są dla Państwa szeroko otwarte, 
żebyście mogli Państwo w tym trudnym czasie jak najnormalniej funkcjonować. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Пані та панове, громадяни України!
Я хотів би привітати вас у гміні Мосіна, одній з багатьох громад, багатьох 

місцевостей у Польщі, де прихистили біженців з України. Перед обличчям 
воєнної трагедії, яка вразила вас, вашу країну та її громадян – ваші родини, 
друзів, сусідів, ми хочемо допомогти вам пережити в нашій країні цей 
важкий час небезпеки. Гміна Мосіна та її мешканці солідарні з Україною у 
цій боротьбі, ми солідарні з вами. Ми надаємо вам допомогу та поради, 
наші заклади відкриті для вас, щоб ви могли у цей важкий час якомога 
краще діяти.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Ważne informacje i kontakty:
- na stronie Urzędu Miejskiego w Mosinie mosina.pl w zakładce Ukraina
- na stronie pomagamukrainie.gov.pl, https://www.gov.pl/web/ua
- telefon infolinia - 61 850 87 77,  codziennie 8.00 - 20.00
- telefon kontaktowy – 531 351 354 w języku polskim lub SMS w języku 

ukraińskim
Важлива інформація та контакти:

- на сайті місцевої адміністрації Мосіни ( Urzędu Miejskiego w Mosinie): 
mosina.pl на сторінці, присвяченій Україні

- на сайті: pomagamukrainie.gov.pl 
Інформація за телефоном гарячої лінії - 
- Телефон для контакту – 531 351 354 польською мовою або СМС 

українською мовою

KOMUNIKATY/ПОВІДОМЛЕННЯ
Rejestracja PESEL | Реєстрація PESEL

Реєстрація біженців – громадян України, які бажають отримати номер 
PESEL та перебувати в Польщі, має бути здійснена протягом 60 днів з 
дня перетину кордону. Після попереднього запису обслуговування 
клієнтів у сфері реєстрації та присвоєння номера PESEL здійснюється 
відділом у справах громадян та господарської діяльності (Мосіна, вул. 
Дворцова 3, тел. 61 8109 509). Зареєструватися на отримання PESEL 
можна також у будь-якому іншому місті чи гміні в Польщі.

Інформація українською мовою: https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua
Будь ласка, заповніть заявку на отримання номеру PESEL до прибуття 

в офіс:
• Заява про надання номера PESEL (UKR)
• Заява про надання номера PESEL (RUS)
До заяви необхідно додати одну фотографію (35 мм у ширину та 45 

мм у висоту).
Також повідомляємо, що громадяни України можуть безкоштовно 

зробити необхідні для реєстрації фотографії (включно з фотографіями 
на учнівський квиток для дітей) в Інституті фотографії «ФотоматАрт», 
вул. Farbiarska 11, 62-050 Mosina AND Maria and Marek Rybczyński, F.H.U. 

Студія та фотолабораторія „RYBCZYŃSCY” FOTOPLASTYKA, вул. Шоса 
Познанська 2, 62-050 Мосіна.

ВАЖЛИВО!
- Заяву на номер PESEL можна подати в будь-якому відповідному 

відділенні в інших містах чи гмінах у Польщі.
- Заяву можна подати в офісі в Познані - більше інформації на сайті 

poznan.pl

Świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy/ Отримайте одноразову 
грошову допомогу у розмірі 300 злотих

Повідомляємо, що заяви на отримання допомоги у розмірі 300 злотих 
(польською та українською мовами) для осіб, які мають право, згідно 
з СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАКОНОМ, розглядаються Центром соціального 
забезпечення в Мосіні з понеділка до п’ятниці включно за наступним 
графіком роботи:

- понеділок (з 8.00 до 16.00)
- з вівторка по п’ятницю (з 7:00 до 15:00)
Попередньо телефонувати для реєстрації не потрібно.
Громадянам України, які перебувають у гміні Мосіна, щоб одержати 

грошову допомогу, необхідно спочатку звернутись до Управління ґміни 
Мосіна за адресою: вул. Дворцова (Dworcowa), буд. 3 для отримання 
номера PESEL.

І вже з наявним номером PESEL потрібно звертатися до Центру 
соціального захисту населення за адресою: вул. Дворцова (Dworco-
wa), буд. 4.

Співробітники Центру соціального захисту в Мосіні допоможуть вам 
заповнити заяву.

Заяви на отримання одноразової грошової допомоги громадянам 
України можна знайти в додатках на інтернет-сторінці: ops.mosina.pl

500+ dla obywateli Ukrainy/Допомога на дитину «Родина 500+» для 
громадян України
Громадяни України, що проживають у Польщі

Допомогу на дитину «Родина 500+»  можуть отримати громадяни 
України, які проживають у Польщі. До заяви такі особи мають прикріпити 
документи, що підтверджують їх легальне перебування в Польщі та 
доступ до ринку праці. Допомогу батьки (один із батьків) можуть 
отримати на кожну дитину, яка не досягла 18 років, якщо дитина проживає 
разом з ними і залишається на їхньому утримані.

Відповідну заяву про надання допомоги можна подати онлайн на 
одному з наступних ресурсів:  

• Платформа Електронних Послуг (ПЕП) за адресою: https://www.zus.pl, 
• Портал https://empatia.mpips.gov.pl (Emp@tia)
• Банківська електронна форма (така можливість є у  багатьох польських 

банках).
Окрім того батьки (один із батьків) можуть прийти до будь-якого 

закладу ЗСС [ЗУС], де їм допоможуть заповнити і подати заяву через 
портал ПЕП ЗСС [PUE ZUS].
Біженці з України

Громадяни України – батьки або опікуни, які разом із дітьми перетнули 
кордон Польщі і перебувають на її території в зв’язку з війною в Україні, 
і на сьогодні ще не мають карт перебування з приміткою «доступ до 
ринку праці». Тому складання заяв про надання допомоги на дитину 
для них буде можливе лише після впровадження відповідних положень 
законодавства. Інформація щодо цього буде регулярно публікуватися 
на сайті ЗСС. 

ZUS I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12
ZUS Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28



Szkoły i przedszkola/ Школи та дитячі садки
Діти, які нещодавно приїхали до нас з України і проживають у ґміні 

Мосіна, можуть відвідувати всі початкові школи ґміни. Також є можливість 
їх записати до підготовчого відділення, яке (за потреби) буде створено у 
шкільному комплексі Кросно. Батьки дитини самостійно вирішують, чи 
буде їх дитина відвідувати районну школу за місцем проживання, чи дитині 
потрібне підготовче відділення, до якого буде організовано транспорт. У 
кожному випадку дітей чекатимуть додаткові заняття – вивчення польської 
мови та психологічна допомога. Контакти зі школами, садками та яслами  
на сайті: mosina.pl->Dla MieszkańcaOświataKontakt do szkół, przedszkoli i 
żłobków

Загальноосвітній Ліцей ім. Генерала Юзефа Вибіцького готовий прийняти 
молодь 15-18 років до підготовчого відділення (вивчення польської 
мови для початку навчання в середній школі). Спілкування польською, 
українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

sekretariat@losrem.pl
Oddział przygotowawczy / Підготовче відділення

У зв’язку зі зростаючим напливом біженців з України до Польщі, в 
тому числі до нашого міста, щоб полегшити навчання дітей у польських 
школах, ми у гміні Мосіна відкриваємо ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ для 
українських учнів 1-8 класів у Шкільному комплексі в Кросно. Навчання 
на таких факультетах забезпечує більшу підтримку в освітньому процесі. 
Підготовчий клас – це група учнів, яка повністю складається з громадян 
певної країни, чисельністю до 25 осіб. Більше часу приділяється вивченню 
польської мови, що, безумовно, може прискорити процес адаптації, а також 
сприяти швидшій інтеграції в польську школу. Відповідно до польського 
законодавства, школа, де буде створено підготовче відділення, виділяє 
на вивчення польської мови не менше 6 годин на тиждень. Додатковою 
перевагою відвідування підготовчого відділення є можливість для 
школярів під час уроків скористатися допомогою асистентів вчителів, 
які володіють українською мовою.

У шкільному комплексі м. Кросно з 22 березня 2022 року розпочинається 
навчання на підготовчому відділенні для учнів 1-3 класів, а з 1 квітня цього 
року – для учнів 4-6 класів та учнів 7-8 класів. Школярів, які проживають 
поза теренами Шкільного комплексу в Кросно, до школи підвозять шкільні 
автобуси. Українські діти, які до цього часу навчалися в школах гміни 
Мосіна, можуть продовжити навчання в цих школах або, за згодою батьків, 
будуть переведені до підготовчого відділення школи в Кросно. Із 1 вересня 
2022 року, за потреби, відкриються додаткові підготовчі відділення в 
інших школах. Це залежатиме від місця проживання дітей, які приїдуть 
до громади Мосіно. 

Водночас повідомляємо, що у комунальних дитячих садочках ще є місця 
для дітей дошкільного віку. Якщо у вас виникли питання щодо прийому 
дитини до підготовчого відділення чи садочка, додаткову інформацію 
можна отримати у директора кожного закладу ґміни Мосіна й у відділі 
освіти та спорту (тел. 618109580).

Dożywianie w szkole | Харчування в школі для громадян України
Повідомляємо, що заявки на додаткове харчування в школі (польською 

та українською мовами) розглядає Центр соціальної допомоги в Мосіні з 
понеділка до п’ятниці включно за наступним графіком роботи:

- понеділок (з 8.00 до 16.00)
- з вівторка до п’ятниці (з 7:00 до 15:00)
Громадянам України, які перебувають на території ґміни Мосіна, для 

отримання допомоги у вигляді додаткового харчування дітей шкільного 
віку необхідно попередньо звернутись до Управління ґміни Мосіна, вул. 
Дворцова 3, (Dworcowa 3) для видачі номера PESEL та статусу UKR.

З присвоєним номером PESEL та підтвердженим статусом UKR вони 
мають звернутися до Центру соціального забезпечення за адресою: вул. 
Дворцова 4 (Dworcowa 4).

Співробітники Центру соціального захисту в Мосіні допоможуть вам 
заповнити заявку.

Заявки на забезпечення додатковим харчуванням дітей у школі для 
громадян України можна знайти у додатках на сайті: ops.mosina.pl.

Praca/Праця
Powiatowy Urząd Pracy | Управління праці повіту
        12 березня 2022 року набув чинності Закон про допомогу громадянам 

України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.
Згідно з ним:
•  Якщо ви в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з 

території України з 24 лютого 2022 року, і ви хочете залишитися на території 
Польщі, ваше перебування є законним протягом 18 місяців з 24 лютого 
2022 року.

•  Працювати можна на законних підставах без будь-яких інших 
формальностей, тільки роботодавець протягом 14 днів з дня початку 
роботи подає до повітової служби праці «Повідомлення про доручення 
роботи громадянину України». Повідомлення подається роботодавцем 
через телеінформаційну систему praca.gov.pl.

•  Ви можете здійснювати підприємницьку діяльність у Польщі на тих 
самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови наявності номера PESEL.

•  Ви маєте право на безкоштовне медичне обслуговування – вам не 
потрібно реєструватися в повітовому відділі праці, щоб отримати медичне 
страхування.

• Зареєструватися можна в повітовому управлінні праці (це стосується 
також жінок старше 60 і чоловіків старше 65 років)

але вам не потрібно реєструватися, щоб скористатися пропозиціями 
роботи та бути працевлаштованим

Кожен може скористатися пропозиціями щодо роботи. Інформація: 
512-360-258 (польська) та 512-360-273 (українська).

poznan.praca.gov.pl
Oferty Pracy gmina Mosina i okolice/Пропонує роботу гміна Мосіна та 

її околиці można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Centrum In-
formacji: gci.mosina.pl->oferty pracy

Pomoc rzeczowa/ Матеріальна допомога
На складі при міському управлінні м. Мосіна, будинок № 2 (вхід з боку 

муніципальної поліції), вул. Dworcowa 3, ви можете скористатися наявною 
матеріальною допомогою, що надходить у якості пожертв від жителів 
нашої гміни.

Графік роботи складу:
Понеділок - п’ятниця з 7.00 - 15.00 або вдень після попереднього зв’язку 

за телефоном: 531 052 992

Nieodpłatna pomoc prawna | Безкоштовна юридична допомога
Реєстрація на безкоштовну консультацію в громаді Мосіна - на сайті: 

ms.gov.pl

Zdrowie /Охорона здоров’я

Пацієнти з України
Тут ви знайдете інформацію для громадян України про охорону здоров’я 

в Польщі.
Подивіться, як ви можете подбати про своє здоров’я, і на якій підставі 

користуватися безкоштовною медичною допомогою. Дізнайтеся, як 
отримати електронний рецепт або електронне направлення, як вакцинуватися 
від коронавірусу, як пройти безкоштовне тестування на коронавірус, коли і 
на якій підставі можлива госпіталізація до лікарні.



Якщо у вас виникнуть питання або проблеми, зв’яжіться за безкоштовним 
номером гарячої лінії Національного фонду здоров’я і оберіть розмову 
українською мовою. Телефон: 800 190 590

Пункт тимчасового перебування
Для біженців, які приїжджають до Мосіни з України, ми облаштували пункт 

тимчасового перебування (1-2 дні), де вони можуть перебувати до моменту 
відправлення в центри, організовані Великопольським воєводою, або поки 
не знайдуть притулок у приватних осіб. Просимо надати цю інформацію під 
час спілкування з іншими біженцями, які мають намір приїхати в Мосіну.

Адреса тимчасового пункту:
62-050 Кросно, вул. Пяскова 6 (сільська денна кімната). З питань проживання 

звертатися за телефоном: 531 351 354.

Kultura i Sport – serdecznie zapraszamy /Культура і спорт – сердечно запрошуємо
Безкоштовні спортивні заняття для дітей і молоді з України.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie/ Спортивно-оздоровчий центр в Мосині
З повною пропозицією Спортивно-оздоровчого центру можна ознайомитися 

на сайті: osirmosina.pl
Mosiński Ośrodek Kultury/Культурний центр Мосіни
БЕЗКОШТОВНІ ЗАНЯТТЯ в Культурному центрі Мосіни
ПОНЕДІЛОК, ul. Dworcowa 4, Mosina.
09.00 - 11.30 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку) к. 49/44 
12.00 - 13.00 Мистецькі майстер-класи (діти 4-6 років) к. 49/44
14.00 - 15.00 Мистецькі майстер-класи (діти 4-6 років) к. 49/44
15.30 - 18.00 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку / молодь) к. 49/44
16.00 - 17.10 Кераміка для дітей від 7 років та молоді к.4
17.30 - 18.30 Історія мистецтва для молоді к. 11
18.30 - 20.00 Історія мистецтва к. 11
Вівторок
10.00 - 12.00 Кераміка для осіб старшого віку к.4
16.00 - 19.00 Гітара - уроки гри к. 53

17.00 - 20.00 Уроки вокалу, дикції - індивідуальні заняття к. 49
СЕРЕДА
09.00 - 11.30 Майстерні художнього рукоділля (дорослі / особи старшого 

віку) к. 49/44
12.00 - 14.30 Малюнок, живопис (дорослі / особи старшого віку) к. 49/44
15.30 - 18.00 Майстерні художнього рукоділля (дорослі / особи старшого 

віку) к. 49/44
16.30 - 17.20 Кераміка для дітей від 7 років, к.4
17.00 - 18.00 Уроки вокалу, дикції - індивідуальні заняття к. 40
18.00 - 20.00 Кераміка для дорослих к.4
ЧЕТВЕР
17.00 - 20.00 Гітара - уроки гри к. 53
18.00 - 19.30 Шаховий клуб для дітей та юнацтва к.49/44
19.00 - 21.00 Шаховий гурток для дорослих к. 40
СУБОТА
10.00 - 11.30 Мистецькі майстер-класи (школярі) к. 49/44
Повну пропозицію Культурного центру Мосінського можна знайти на сайті: 

Kultury.gmina.pl

Galeria Sztuki w Mosinie/Художня галерея в Мосіні
Запрошуємо вас відвідати Художню галерею в Мосіні за адресою: вул. Nie-

złomnych 1. У галереї діють виставки сучасного мистецтва, а також виставки 
з історії гміни Мосіна:

Години роботи:
Вівторок і четвер з 9.00 до 17.00.
Середа та п’ятниця з 9.00 до 16.00
неділя з 10.00 до 13.00
Актуальна інформація про вернісажі та інші події в галереї - на сайті gale-

riamosina.pl



RADA MIEJSKA

Informacje dla mieszkańców 
Gminy Mosina

Natychmiastowym odzewem na tragedię, jaka dotknęła Ukrainę  
i jej mieszkańców, była ogromna mobilizacja w naszym całym kraju, 
by udzielić naszym sąsiadom wszelkiej, możliwej pomocy. Z taką 
samą reakcją spotkała się ta sytuacja w Gminie Mosina. Urząd Miejski  
w Mosinie niezwłocznie przystąpił do organizowania możliwych 
form pomocy. Równolegle do działań Urzędu, ruszyły spontaniczne, 
oddolne akcje zbiórek materialnych i finansowych na rzecz zarów-
no uchodźców z Ukrainy, jak również obywateli Ukrainy, którzy 
przebywają teraz w kraju ogarniętym wojną. Gminne organizacje 
i stowarzyszenia, instytucje, a także osoby prywatne, z zaangażo-
waniem i oddaniem tej sprawie, działają cały czas na rzecz wspar-
cia Ukrainy. Humanitarny odzew naszej społeczności lokalnej na 
tragedię sąsiedniego kraju jest naprawdę budujący! Gmina Mosina 
solidaryzuje się z Ukrainą!  

istotne informacje dla mieszkańców, którzy chcą udzielać 
pomocy naszym sąsiadom. 

Urząd Miejski w Mosinie przygotował formularz elektroniczny oraz 
FORUM internetowe, poprzez które można zgłaszać chęć udzielenia 
pomocy -> mosina.konsultacjejst.pl.

Zakres działań pomocowych:
- pomoc w zakwaterowaniu,
- wynajem lokalu/mieszkania,
- pomoc żywnościowa (produkty z długimi terminami ważności, 

które nie wymagają składowania w chłodniach, produkty sypkie, 
suche),

- pomoc rzeczowa (m.in. koce, śpiwory, środki higieniczne),
- bezpłatna pomoc specjalistów z zakresu m.in. psychologii, prawa, 

medycyny ogólnej, tłumaczeń, nauki języka polskiego,
- pomoc wolontariuszy (opieka nad uchodźcami, pomoc w zała-

twianiu spraw formalnych, prace organizacyjno-magazynowe),
- bezpłatne usługi (np. fryzjerskie).
Pomoc oferować można już teraz kontaktując się z Urzędem Miej-

skim w Mosinie drogą mailową: ukraina@mosina.pl. Można również 
wykorzystać do tego celu forum internetowe. Forum internetowe 
ma charakter otwarty i co za tym idzie każdy może zamieścić tam 
ofertę i wpis. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia treści naruszające 
normy prawne oraz moralne, obrażające lub propagujące przemoc, 
nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną 
lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających 
godność innych osób.

Informacje
Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące dynamicznie 

zmieniającej się sytuacji i działań jakie podejmuje Gmina Mosi-
na publikowane będą na stronie mosina.pl w zakładce „Ukraina”. 
Znajdziecie tam Państwo komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji 
i trybu udzielania pomocy, a także szereg dodatkowych informacji.

Drodzy Mieszkańcy, apelujemy o zachowanie spokoju i jednoczesne 
wsparcie naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sy-
tuacji. Gmina Mosina w zależności od zmieniających się przepisów 
prawa będzie podejmowała kolejne działania pomocowe. 

Punkt tymczasowego pobytu dla uchodźców
W razie zapytań kierowanych do Państwa przez przybywających 

do Mosiny uchodźców z Ukrainy, informujemy, że punkt tymczaso-
wego pobytu dla uchodźców znajduje się w (1-2 doby) Krośnie, ul. 
Piaskowa 6 (Świetlica wiejska). Kontakt w sprawie zakwaterowania 
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 531 351 
354 (język polski) lub SMS (również język ukraiński).

Magazyn rzeczowy 
ZBIÓRKA RZECZOWA – magazyn w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 

budynek nr 2 (wejście od strony Straży Miejskiej), ul. Dworcowa 
3, poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00 lub po południu po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym 531 052 992.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych mieszkańców o wspar-
cie gminnego magazynu rzeczowego. Lista produktów i środków, które 
mogą być przekazane potrzebującym osobom, także przebywającym 
w punkcie tymczasowego pobytu:

• koce zwykłe i termiczne,
• śpiwory,
• materace,
• środki higieny i czystości,
• bielizna damska, męska, dziecięca,
• woda, olej, mleko
• żywność do szybkiego przygotowania (instant),
• żywność z długim terminem ważności,
• żywność dla niemowląt i dzieci,
• batony (w tym energetyczne),
• bakalie, orzechy,
• konserwy,
• makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
• narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: 

talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub 
plastik).

• kredki, kolorowanki, książeczki dla dzieci,
• baterie, powerbanki,
• zestawy pierwszej pomocy.

Świadczenie pieniężne 40 zł dziennie za osobę
Świadczenie dla osób prywatnych z tytułu zapewnienia zakwate-

rowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł dziennie 
za osobę przez okres 60 dni.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy?
Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK oraz KARTĘ 

OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta (Pl. 20 Października 1 lub 
ul. Dworcowa 3). Poniedziałek 9:00-17:00; wtorek-piątek 7:00-15:00.

Samorząd na rozpatrzenie wniosku będzie miał 30 dni. Przyzna-
nie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji 
warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie 
przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe 
informacje.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres fak-
tycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. 
za okres udzielenia pomocy).

Formularz wniosku oraz karty osobowej można pobrać na stronie 
mosina.pl ->Ukraina lub w Biurze Obsługi Interesanta w obydwu 
budynkach Urzędu Miejskiego w Mosinie (pl. 20 Października 1 
oraz ul. Dworcowa 3). 

Więcej o dofinansowaniu można przeczytać na stronie gov.pl. 
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RADA MIEJSKA

   Sprawozdanie
     z  działalności  Rady 
LUTY - MARZEC

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Mosinie obradowała na  
3 sesjach. Na sesji 14 lutego Rada dokonała wyboru swojego Przewodni-
czącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Rady Miejskiej został 
radny Dominik Michalak, a Wiceprzewodniczącym Marcin Ługawiak. 
Radni dokonali także zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy. 

Na drugiej, lutowej sesji, 24 lutego, uchwałami podjętymi przez Radę 
określono kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, przystąpiono także 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części miasta Mosina w rejonie parku Budzyń. Wyrażono zgodę na 
kolejne umowy najmu nieruchomości z dotychczasowymi najemcami. 
Kilka uchwał dotyczyło udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu na realizację jego zadań: na wykonanie projektu 
budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko – Żabno, na przebudowę 
drogi powiatowej na odcinku Radzewice – Radzewo, na pokrycie części 
kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień oraz na zakup 
sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. Rada dokonała zmiany 
uchwały dotyczącej wydawania „Informatora Mosińskiego” oraz uchwały 
w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwe-
stycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kolejnymi 
uchwałami ustalono wysokość ekwiwalentu dla strażaków ratowników 
OSP za udział w akcji ratowniczej, wyznaczono targowisko w Mosinie 
jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników  
i ich domowników i określono jego zasady, postanowiono także pokryć 
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021  
z dochodów własnych, niepochodzących z pobranych opłat, z uwagi 
na ich niewystarczającą wysokość. Rada dokonała również zmiany w 
składzie swojej komisji doraźnej – do spraw monitorowania systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi. W związku z wybuchem wojny 
na Ukrainie, Rada Miejska wydała w tej sprawie oświadczenie wyrażające 
wsparcie dla obywateli Ukrainy. 

Wśród uchwał podjętych na kolejnej sesji, w dniu 29 marca, oprócz 
uchwał wprowadzających zmiany w budżecie Gminy i WPF-ie, dwie 
uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego: 
dla części wsi Krosinko i części miasta Mosina. Rada wyraziła swoją 
zgodę na: nabycie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położo-
nych w Mosinie, na obciążenie  gminnych nieruchomości w Czapurach  
i w Pecnej  ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustano-
wieniu służebności przesyłu,  a także  na odpłatne zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy położonych w Nowinkach i Sowinkach. 
Na marcowej sesji Radni uchwalili  dwa programy: Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  Innymi 
uchwałami Radni wskazali na tegoroczny sezon wakacyjny kąpieliska na 
terenie gminy – przy hotelu Szablewski na Jeziorze Dymaczewskim i na 
Gliniankach, określając sezon kąpielowy na okres od 1 lipca do 31 sierp-
nia. Rozpatrzona została również i przekazana Sejmikowi Województwa 
Wielkopolskiego petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy  
i programów ochrony powietrza. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie 
Informacji Publicznej zakładce  Prawo, a także w Biurze Rady Miejskiej 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, tel. 61 8 109 541. Na stronie mosina.
esesja.pl można 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 marcu i w lutym odbyło się 15 spotkań komisji Rady.

Komisja Budżetu i Finansów
Na pierwszym z posiedzeń w miesiącu lutym, wspólnym z Komisją Inwestycji 

i Mienia Komunalnego, komisja zapoznała się z propozycjami Burmistrza wnio-
sków o dofinansowanie z programu Polski Ład. Radni przedstawili także swoje 
propozycje. Tematem kolejnego posiedzenia lutowego był między innymi stan 
osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach. Rozmawiano 
także o Parku Strzelnica w zakresie poniesionych dotychczas kosztów i reali-
zacji uchwał Rady Miejskiej z 2021 r. dotyczących Spółki. Przedmiotem tego 
samego spotkania była również analiza dotychczasowych rozwiązań w zakresie 
Funduszu Sołeckiego i środków dodatkowych dla jednostek pomocniczych. 

Tematem marcowego posiedzenia komisji miał publiczny rejestr umów/
zobowiązań jako narzędzie kontroli wydatków bieżących. Temat ten nie został 
jednak tym razem podjęty. Było to również wspólne posiedzenie z Komisją 
Promocji, Spraw Społecznych i Promocji a wspólnym tematem była regulacja 
płac pracowników jednostek organizacyjnych. Komisja złożyła w tej sprawie 
wniosek o zwiększenie dotacji na ten cel dla Mosińskiej Biblioteki Publicznej 
i Mosińskiego Ośrodka Kultury, a w przypadku Ośrodka Sportu i Rekreacji 
o wyrównanie wynagrodzeń. 

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego
W miesiącach lutym i marcu odbyły się dwa posiedzenia komisji. Dodat-

kowo, 1 lutego odbyło się jedno wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu  
i Finansów, na którym Burmistrz przedstawił swoje propozycje do kolejnej 
edycji rządowego programu inwestycyjnego Polski Ład. Radni przedstawili 
też swoje. Ostatecznie stanęło na zadaniach, które jednych mogły zadowolić, 
innych nie. Na tak strategiczne dla Gminy zadania, które mogą być dotowa-
ne środkami rządowymi, zawsze trzeba szukać kompromisu. Jednak, czy 
ostatecznie przyjęty pakiet zadań, zawiera zadania stricte strategiczne, mam 
wątpliwości. Są ważne, ale nie strategiczne. 

Z kolei na posiedzeniu komisji 5 lutego rozmawialiśmy o strefie parkowania, 
którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Prezes Zarządu tej 
spółki Monika Kujawska przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania strefy: 
wynik finansowy i  kwestie sprzedaży abonamentów. Generalnie wpływy 
ze strefy pokrywają koszty jej utrzymania. Burmistrz zasygnalizował pewne 
zmiany w funkcjonowaniu strefy, m.in. ul. Farbiarska zostanie z niej wyłączona 
i będzie można na niej parkować bezpłatnie. Szykuje się jednak podwyżka 
opłaty za parkowanie z 1,40 zł na 2 zł. Wszystkie propozycje, modyfikacje 
w obszarze strefy zostaną przedłożone Radzie Miejskiej i to ona podejmie 
ostateczne  decyzję. Podczas tego posiedzenia mieliśmy możliwość zapozna-
nia się z bardzo obszernym materiałem, przedłożonym przez panią Prezes, 
a zarazem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o., a dotyczącym 
pojazdom, jakimi te spółki dysponują, ich naprawami i kosztami napraw  
w latach 2019 – 2021. Rozmawialiśmy także o problemach z wodą w Roga-
linku, Sasinowie, Rogalinie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie. Sytuacja 
nie jest dobra, musimy ją poprawić. Nie nastąpi to jednak szybko.

Na posiedzeniu 22 marca omawialiśmy naszą gminną komunikację auto-
busową, jej rentowność, a w zasadzie jej brak. Cały czas dotujemy zbyt dużo. 
Moim zdaniem należałoby zrewidować sensowność istnienia niektórych kursów. 
Omawialiśmy także materiał przedłożony przez Burmistrza dot. budynków  
i lokali komunalnych. Tu sytuacja jest zła – stara infrastruktura mieszkaniowa, 
środki na remonty są nieadekwatne do potrzeb. Powinniśmy iść w nowe, 
nowoczesne budownictwo komunalne, na które można skutecznie zabiegać 
o bezzwrotne dotacje. Pozostaje także kwestia Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, naszej gminnej spółki. Burmistrz i obecny prezes nie wykazują 
się ofensywą budowlaną. Poruszamy temat na komisjach, sesjach i nie otrzy-
mujemy konkretnych odpowiedzi, a rynek budowlany oddany jest w ręce 
deweloperów.    

      Jan Marciniak
     Przewodniczący Komisji
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Komisja Ochrony Środowiska 
Głównym tematem na posiedzeniu lutowym było planowanie i zarządzanie 

terenami zieleni oraz strefy integracji i rekreacji na terenie gminy. W tym 
temacie komisja podjęła 3 wnioski. Zaopiniowała także 5 uchwał - 3 z zakresu 
ochrony środowiska, 1 z bezpieczeństwa i 1 z planowania przestrzennego. 

Odbyła się obszerna dyskusja w sprawie przyznanego dofinansowania do 
zakupu wozu strażackiego do OSP Radzewice oraz sposobu ubiegania się o 
to dofinansowanie, bez zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Również  
w tej sprawie komisja przyjęła wniosek. Tematem marcowego spotkania 
komisji była susza hydrologiczna, retencja wodna i proekologiczne działa-
nia Gminy. Zaproszono przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu (przekazano materiały bez udziału w posiedzeniu) oraz 
Spółki Aquanet S.A., która pomimo potwierdzenia udziału, nie zaszczyciła 
nas swoją obecnością. Komisja zaopiniowała 4 uchwały: 2 z zakresu ochrony 
środowiska i 2 z zakresu planowania przestrzennego. 

Elżbieta Jarecka
Przewodnicząca Komisji 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 
Na pierwszym, lutowym posiedzeniu komisja zapoznała się z zakresem 

działań prowadzonych przez Referat Promocji i Kultury Urzędu, w ramach 
jego zadań organizacyjnych. W ramach drugiego, lutowego spotkania, komisja 
rozmawiała o płacach pracowników administracyjnych szkół prowadzo-
nych przez Gminę Mosina. W tej sprawie złożyła do Burmistrza wniosek  
o comiesięczną waloryzację wynagrodzeń tych pracowników.   

Z kolei bardzo istotną sprawą omawianą na posiedzeniu marcowym komisji, 
był „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”. Wprowa-
dzając zmiany legislacyjne ustawodawca połączył  w jeden program dwa 
programy – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, które dotąd funkcjonowały osobno. Co ważne, 
w ramach nowego Programu otworzyła się możliwość włączenia w działania 
profilaktyczne również zajęć  sportowych, czy zajęć w obszarze kultury, o co 
wiele razy wnioskowaliśmy. Do tej pory przeznaczenie środków wydatkowa-
nych w programach było mocno ograniczone. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mosinie prowadzi już wstępne ustalenia z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, czy 
Mosińskim Ośrodkiem Kultury, nad realizacją programu w tych obszarach.   

Również w marcu, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów 
rozmawialiśmy o kwestii regulacji płac pracowników naszych jednostek 
organizacyjnych. Komisja złożyła w tej sprawie wniosek, żeby taka regulacja 
możliwa była dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mosińskiej Biblioteki Publicznej 
i Mosińskiego Ośrodka Kultury.           Roman Kolankiewicz

Przewodniczący Komisji
Komisja Rewizyjna

W marcu komisja odbyła 2 posiedzenia. Tematem pierwszego posiedzenia 
była kontrola procesu udzielania zamówień publicznych dla planowanych 
inwestycji oraz kontrola wybranych postępowań (przetarg na budowę ulicy 
Lema oraz ulicy Kanałowej). Komisja zwróciła uwagę na brak współpracy 
pomiędzy referatami Urzędu Gminy W Mosinie w zakresie procedowania 
przetargów, co skutkowało małą liczbą przeprowadzonych przetargów na 
realizację inwestycji w gminie w 2021 r. Komisja zwróciła uwagę, że pomiędzy 
pierwszym ogłoszonym przetargiem w dniu 27 stycznia 2021 a kolejnym 
ogłoszonym 11 czerwca 2021 r. minęło ponad 4 miesiące. W efekcie braku 
koordynacji pomiędzy referatami urzędu w zakresie ogłaszanych przetar-
gów, duża część uchwalonych przez Radę Miejską w Mosinie inwestycji na 
2021 r., nie została zrealizowana. W zakresie prowadzonych postępowań 
przetargowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Kolejnym tematem kontroli Komisji była weryfikacja poprawności i legal-
ności wybranych decyzji o warunkach zabudowy czyli tak zwanych WZ-tek. 
Decyzję taką, zwaną Warunkami Zabudowy wydaje Gmina dla inwestora, 
który chce zrealizować inwestycję budowlaną (najczęściej mieszkaniową)  
a dla terenu, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, nie ma Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania.  Jeżeli taki plan dla danego obszaru jest 

uchwalony to warunki zabudowy wynikają wprost z tego planu. Aktualnie 
tylko około 30% obszaru Gminy Mosina objęta jest planami miejscowymi, 
co jest standardem w Polsce, stąd dla pozostałych terenów wydaje się tzw. 
Warunki Zabudowy. Niestety, taki stan nie sprzyja utrzymaniu spójności 
przestrzennej w Polsce i rodzi często tzw. „patodeweloperkę”, na które to 
budowy gminy i miasta nie mają wielkiego wpływu. Chodzi o to, że nawet 
negatywne decyzje są, w świetle obowiązującego w Polsce prawa, uchylane 
przez sądy. Podsumowując w Gminie Mosina od 2014 r. wydano ogółem 
1363 Warunków Zabudowy dla terenów nieobjętych Miejscowymi Planami.  
W tym około 2% decyzji to były warunki negatywne. Komisja dostrzegła, 
że rok 2021, w stosunku do lat poprzednich, przyniósł więcej decyzji nega-
tywnych, co należy uznać za pozytywne działanie i większą dbałość o go-
spodarkę przestrzenną w Gminie. W zakresie przeanalizowanych, wydanych 
przez Gminę Mosina, Warunków Zabudowy (zarówno pozytywnych jak  
i negatywnych), nie stwierdzono nieprawidłowości.      Andrzej Raźny

Przewodniczący Komisji

Przebieg posiedzeń przedstawiają protokoły zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej->Organy gminy->Protokoły.
Terminarz posiedzeń – maj

W swoim kalendarzu rocznym Rada zaplanowała w miesiącu maju 2 sesje 
– 20 i 29 maja. Komisje stałe na swoich posiedzeniach zajmować się będą 
między innymi opiniowaniem wykonania budżetu gminy za rok 2021,  
a także opiniowaniem projektów uchwał. Pozostałe, planowane tematy  
i terminy posiedzeń komisji stałych: 
Komisja Rewizyjna – 16 maja

Tematy: Kontrola finansowa gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 
rok wraz z dokonaniem analizy porównawczej w stosunku do 2020 roku. 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu i informacji o stanie mienia jednostki samorządu.
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego – 17 maja 

Tematy: Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 kwiet-
nia 2021 r.; Inwestycje Oświatowe - budowa hali w Rogalinie, rozbudowa SP 
Rogalinek – zaawansowanie projektowe SP Krosinko (wgląd do dokumentacji); 
Informacja o prowadzonych wzgl. zaplanowanych inwestycji i remontów  
w 2021r. na terenie gminy Mosina przez Aquanet S.A.. Wielkopolskie Zakłady 
Gazownictwa, Enea, Telekomunikację.
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji – 18 maja 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa – 19 maja

Tematy: Funkcjonowanie programów dotacyjnych wymiany źródeł ogrze-
wania i termomodernizacji.
Komisja Budżetu i Finansów - 9 maja

Tematy: Polityka wynagrodzeń : oświata, administracja, MOK, OSiR, Bi-
blioteka, Galeria; Zaległości podatkowe, ulgi, umorzenia i zwolnienia; Kary 
i odsetki od inwestycji wykonanych po terminie.
23 maja

Tematy: Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia 
komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany 
budżetu; Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 
4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w pa-
ragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach. 

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym ich programem znajduje się na 
stronie mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/mosina. Bieżące informacje doty-
czące posiedzeń zamieszczane są na stroniewww.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 kanale 
yuotube->Rada Miejska w Mosinie. 

Oprac. Joanna Nowaczyk
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Dzień Kobiet w Krośnie
W niedzielę 6 marca Sołtys oraz Rada Sołecka Krosna zorganizowali 

spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej. Wszystkie zebrane 
Panie powitał sołtys Ryszard Rybicki, składając na ręce mieszkanek 
najlepsze życzenia z okazji ich święta. Chciałoby się powiedzieć jak 
zwykle, choć w ostatnich 2 latach pandemia poważnie ograniczyła 
tego typu aktywności, a kiedy wydawało się, że wszystko zaczęło 
wracać do normalności, smutne wieści zaczęły napływać z Ukrainy. 
Dlatego nic dziwnego, iż tym razem nie mogło zabraknąć akcentu, 
dotyczącego sytuacji na naszej wschodniej granicy. Pomimo to, po 
raz kolejny było to piękne wydarzenie, które zgromadziło mieszkan-
ki, by wspólnie spędzić ze sobą miłe chwile. Całość okraszona była 
muzyczną oprawą – pięknym koncertem pt. ”Kobiety kobietom”  
w wykonaniu Beatgirls String Trio, z repertuarem obejmującym 
najpiękniejsze melodie muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej. 
Podczas tegorocznego spotkania Panie otrzymały w prezencie sym-
boliczne kwiatki i słodkości od Panów z Rady Sołeckiej i przy pięknie 
nakrytych stołach, z uśmiechami na twarzach, świętowały Dzień 
Kobiet. Spotkanie przebiegło w miłej i mimo wszystko radosnej at-
mosferze.             Katarzyna 

Targi Edukacji i Pracy
Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zespołem 

Szkół w Krośnie zorganizowało szesnastą edycję Targów Edukacji  
i Pracy. Wydarzenie to miało miejsce 8 marca. Dzięki współpracy  
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Targi odbyły się na hali 
sportowo - widowiskowej przy ulicy Krasickiego, co pozwoliło w tym 
roku na uczestnictwo większej liczby wystawców - było ich około 
30. W otwarciu uczestniczył Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marcin Ługawiak.

Podczas Targów uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podsta-
wowych oraz osoby poszukujące pracy mogły uzyskać kompleksowe 
informacje na temat możliwości wyboru kierunku kształcenia, poru-
szania się po rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz dostępnych 
ofert pracy, programów i szkoleń. Na scenie przez cały czas trwania 
targów odbywały się pokazy szkół, prezentacje zawodów, zaś na 
parkingu przed halą, swoje stanowiska miały jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej JRG nr 9 z Mosiny i JRG nr 7 z Poznania oraz OSP 
Radzewice, które prezentowały sprzęt oraz udzielały informacji na 
temat zawodu strażaka.

Uczestnicy targów byli bardzo zadowoleni z nowej, popołudnio-
wej formuły, bo mogli wziąć udział także rodzice i opiekunowie 
uczniów, którzy za chwilę będą absolwentami szkół podstawowych 
i staną przed koniecznością wyboru kolejnej szkoły. Z kolei nowe 
miejsce pozwoliło im jeszcze szerzej i atrakcyjniej zaprezentować 
ofertę wystawców.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom, a było ich naprawdę wiele, zaangażowanym w przygotowanie 
i przeprowadzenie Targów - dzięki Waszej pomocy mieliśmy kolejne 
udane wydarzenie. Do zobaczenia za rok! 

Karolina Adamczyk
Kierownik Referatu Promocji i Kultury

Palmy wielkanocne 
– Niedziela Palmowa

Doskonale pamiętamy rok 2019 kiedy uczniowie 
szkół i przedszkoli z całej gminy włączyli się do 
wspólnej pracy przygotowując fragmenty palm, 
które następnie zostały połączone, tworząc czte-
ry pięciometrowe Palmy dla Gminy Mosina. Po 
pandemicznej przerwie Mosiński Ośrodek Kul-
tury wraca do wspólnego tworzenia palm wielkanocnych. Efekt 
działań twórczych będzie można podziwiać w Niedzielę Palmową, 
10 kwietnia 2022 roku, kiedy to na finał projektu palmy zostaną 
zamontowane na placu 20 Października w Mosinie. 

Street Workout za Barwą
Na Osiedlu nr 4 „Za Barwą” powstała siłownia zewnętrzna do 

Street Workoutu. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem, 
szczególnie młodzieży. – To strzał w dziesiątkę – mówią mieszkańcy 
– takie miejsce było potrzebne. Siłownia powstała staraniem Za-
rządu Osiedla, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców. Inwestycja 
sfinansowana została ze środków budżetu Gminy przeznaczonych 
do dyspozycji jednostek pomocniczych. Mieszkańcy chcieliby, żeby 
to miejsce dalej się rozwijało. - Przydałyby się jeszcze ławki i ele-
menty do zabawy dla małych dzieci, z którymi przychodzić mogliby 
tu rodzice. Dobrze by było także posadzić jakąś zieleń – uważa jeden  
z mieszkańców, Romuald Zwierzycki.    JN
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W GALERII SZTUKI

Lekcja szkolnej historii
W sali historycznej Galerii Sztuki w Mosinie można 

obejrzeć jeszcze ekspozycję „Z historii szkół w Gminie 
Mosina”. Wystawa, na której zgromadzono dziesiątki 

zdjęć i przeróżnych eksponatów, opowiada dzieje naszego szkolnictwa 
i cieszy się dużym zainteresowaniem szczególnie uczniów – dzieci  
i młodzieży. Przychodzą tu z nauczycielami, całą klasą. Dowiadują się 
w jakich warunkach i jakich przedmiotów uczyli się ich dziadkowie, 
pradziadkowie i jak wyglądało życie szkolne w tamtych czasach. To 
wszystko wyglądało kiedyś nieco inaczej niż dziś…   

Lekcja historii o naszym gminnym szkolnictwie rozpoczyna się już na 
schodach wiodących na piętro Galerii, na salę wystaw historycznych. 
Nad schodami wiszą plansze ze zdjęciami szkolnych budynków, jak 
wyglądały kiedyś i jak prezentują się dziś. – Opowiadam tu krótko 
uczniom o historii polskiego szkolnictwa od czasów zaborów – wyjaśnia 
Agnieszka Bereta, pomysłodawczyni i realizatorka ekspozycji. Ważną 
jej część stanowi zbiór szkolnych kronik. Najstarsza to kronika szkoły 
w Mosinie prowadzona od 1890 do 1950 r. Odwiedzający z zacieka-
wieniem oglądają także fotografie, szukając na nich znajomych twarzy. 
To zdjęcia, na których uwieczniono kiedyś całe uczniowskie klasy, 
a także grono pedagogiczne gminnych szkół. Najstarsze fotografie 
pochodzą z lat 20. i 30. XX w. – z Rogalinka. 

W sali wystawowej  ustawiono także ławki szkolne z dawnych cza-
sów zaopatrzone w przybory szkolne z różnych dziejowych okresów, 
nawet takie, co mają aż 100 lat! Jest i biurko nauczycielskie, stano-
wisko szkolnej sekretarki ze starą maszyną do pisania i dawnym 
telefonem, mała pracownia chemiczna i komplet dawnych, szkolnych 
lektur. Są mundurki uczniowskie i zbiór szkolnych tarczy. Lekcyjną 
dokumentację obrazują nie tylko dawne uczniowskie zeszyty, czy na-
uczycielskie dzienniki, ale i świadectwa, na podstawie których można 
się dowiedzieć, jakich przedmiotów uczono się dawniej w szkole od 
czasów pruskiego zaboru. – Dzieci zachwycają się najbardziej kaligra-

ficznym pismem, szczególnie tym 
gotyckim z najstarszych zeszytów, 
pisanych jeszcze w języku niemiec-
kim – opowiada Agnieszka Bereta.  
– Zaskoczeniem są dla nich szkolne 
przybory, a największe zaintereso-
wanie wzbudza chyba temperówka. 
Zadają mnóstwo pytań, nie mogąc się nadziwić wielu prezentowanym 
eksponatom, których dotąd nie znały…     

Na pomysł zorganizowania wystawy Agnieszka Bereta wpadła pod-
czas spotkania z nauczycielem historii - Oskarem Hajderem, było ono 
poświęcone historii szkół w Mosinie, a odbyło się kiedyś w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. – To spotkanie mnie zainspirowało. Na początku 
myślałam tylko o mosińskich szkołach, ale przeglądając materiały zna-
lazłam wiele ciekawych informacji o szkołach wiejskich, także tych, 
których już obecnie nie ma – relacjonuje A. Bereta. Prezentowaną 
obecnie wystawę „Z historii szkół w Gminie Mosina” przygotowywała 
ponad 3 miesiące. Eksponaty pochodzącą z zasobów Galerii, ale gro 
z nich udostępniły szkoły i osoby prywatne. Po otwarciu wystawy, 
2 lutego, okazało się, że mieszkańcy zaczęli uzupełniać ten zasób  
o kolejne informacje i materiały. – Między innymi skontaktowała się 
ze mną pani z Bydgoszczy poszukująca informacji o swoich przodkach, 
dawnych mieszkańcach Mosiny. Dzięki niej dotarłam do zbioru polskich 
życzeń przesłanych w roku 1926 do Stanów Zjednoczonych z okazji 150. 
rocznicy ich  Deklaracji Niepodległości. Wśród 111 tomów zawierających 
życzenia od 5,5 mln polskich obywateli, znalazły się dyplomy podpisane 
także przez wszystkich uczniów ówczesnych gminnych szkół – mówi 
Agnieszka Bereta. I tak, przygotowana przez nią ekspozycja stała się 
nie tylko doskonałą, poglądową lekcją historii, ale i przyczynkiem 
do uzupełnienia wiedzy o dziejach szkół w Gminie Mosina. Wystawa 
potrwa do 15 maja br.   

      J. Nowaczyk / Fot. Galeria Sztuki

WIOSNA PEŁNA MIŁOŚCI
W sobotę 5 marca w Salonie Poetyckim Galerii Sztuki w Mosinie odbył 

się romantyczny wieczór poezji, zatytułowany „Miłość jest kobietą”. 
Ze względu na niedawno miniony Dzień Zakochanych i zbliżający się 
Dzień Kobiet bohaterowie wieczoru, Kalina Izabela Zioła i Dominik 
Górny postanowili zabrać widzów w zaczarowany świat miłości. Pa-
miętając jednak o toczącej się tuż za naszą granicą okrutnej wojnie, 
zadedykowaliśmy to spotkanie wszystkim walczącym i cierpiącym 
ludziom na Ukrainie, wysłuchaliśmy też wiersza Kaliny Izabeli „Woj-
na w Kijowie”, poświęconego ukraińskiej poetce Teodoziji Zariwnej. 
Następnie rozpoczął się spektakl, w którym delikatna poezja kobieca 
przeplatała się z namiętną poezją męską, wzajemnie się uzupełniając. 
Ten swoisty dialog pozwolił zrozumieć, jak różne spojrzenie na miłość 
mają kobieta i mężczyzna. Do podniesienia romantycznego nastroju 
przyczynił się poznański bard, Tomasz Bateńczuk, który zaśpiewał do 
własnych kompozycji wiersze Kaliny Izabeli.

Widzowie siedzieli zasłuchani, z przyjemnością chłonąc poezję  
i muzykę. Takie artystyczne spotkania przynoszą prawdziwe ukojenie  
i pozwalają choć na chwilę zapomnieć o otaczającej nas ostatnimi czasy 
szarej, ponurej rzeczywistości.   Galeria Sztuki w Mosinie

720 lat praw Miejskich Mosiny
Galeria Sztuki w Mosinie zaprasza na wydarzenia z okazji 720-lecia 

nadania praw miejskich Mosinie. Z tej okazji planowane są:
- 21 maja – otwarcie wystawy historycznej „720 lat miasta Mosina”, 
- 22 maja – okolicznościowy rajd samochodowy (współorganizator: 

Automobilklub Wielkopolska),
- 29 maja – I Rajd Turystyczno-Rowerowy  „Z historią i ekologią 

za pan brat” (współorganizator: Krąg Instruktorski T.W.A. Elita 
Hufca ZHP Mosina),

- dwa spacery po Mosinie „Śladami historii miasta Mosina” na 

początek i zakończenie lata (spacery poprowadzą Wanda Bech  
i Agnieszka Bereta). Pierwszy spacer – 26 czerwca. 

Na wydarzenia z okazji 720-lecia Mosiny zaprasza także Krąg 
Instruktorski T.W.A. Elita, wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Mosinie:

-  24 kwietnia na XIII edycję Mosińskiego Rajdu Rowerowego 
„Rowerem po Gminie Mosina”, 

-  20 maja na XXII edycję rajdu turystycznego Śladami historii Rze-
czypospolitej Mosińskiej” dla uczniów szkół podstawowych Gminy 

Mosina.     Zapraszamy do udziału! 
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Na przełomie lutego i marca Galeria Sztuki w Mosinie pokazała 
wystawę prac Joanny Imielskiej „Czas zapisany w podróży”. Za-
prezentowane prace to część kilku cyklów realizowanych różnymi 
technikami, związana z jej podróżami po świecie. - Moje podróże 
– stwierdza artystka – zawsze odbywają się „pomiędzy”: czasem  
a przestrzenią, tym co realnie, a tym co fikcyjne, tym czego doświad-
czamy, a tym co jest doświadczeniem pozornym, przyśpieszeniem  
i skupieniem, tradycją i współczesnością…  

Joanna Imielska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu). Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Izabelli 
Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie 
Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz, od 1994 roku prowadzi 
pracownię rysunku. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. Jest 
laureatką wielu nagród i stypendiów. Zajmuje się rysunkiem i ma-
larstwem. Do ważniejszych tematów jej twórczości należy refleksja 
o naturze czasu, obejmująca sfery cykliczności, archetypiczności, 
archeologii, genealogii, ekologii i medytacji. Swoje prace prezento-
wała na 66 wystawach indywidualnych i 139 zbiorowych w Polsce 
i za granicą. 

19 marca odbył się kolejny wernisaż w Galerii – otwarcie ekspozycji 
prac Pawła Napierały – „Obraz”. Paweł Napierała ukończył historię 
sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
kurs konserwatorski na poznańskiej Akademii Sztuk Wizualnych. 
W roku 2019 uzyskał tytuł doktora. Zawodowo związany z Pracow-

nią Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków i International Association of Art IAA/AIAP 
– UNESCO, finalistą Konkursu o Nagrodę Eibischa, stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystę interesuje 
pamięć zbiorowa. W prezentowanych pracach nawiązuje do tych 
wzorów obecnych w kulturze, które mają moc społecznego oddzia-
ływania, często traktowane są jako coś obiektywnego, podobnie 
jak indywidualne wspomnienia. 

Prezentowane obrazy to nie tyle zapis wspomnień czy wydarzeń, 
ile efekt komunikacji. Artystę interesuje proces ujawniania i usta-
nawiania tak rozumianej pamięci…

Wystawę w Galerii można obejrzeć do 13 kwietnia. 
J. Nowaczyk

Obrazy i zapiski z podróży 
– o wystawach

Podaj rękę Ukrainie
Galeria Sztuki w Mosinie zaprosiła  w niedzielę 27 marca na kon-

cert pt; „Podaj rękę Ukrainie”.
Chcieliśmy wyrazić tym koncertem poparcie dla walczącej o swoja 

wolność Ukrainy, podkreślić, że dla naszej społeczności pomoc 
okazywana uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainie jest 
naszą wspólną sprawą. 

Repertuar na koncert wybrał i przygotował  Marcin Lewandowski 
(vocal, fletnia pana, trąbka, klawisze) oraz Paweł Czaiński (vocal, 
gitara, klawisze) to artyści doskonale znani mosińskiej publiczności. 
W ramach koncertu wiersze własnego autorstwa recytowała Wanda 
Bech. Wieczór z wielkim zaangażowaniem poprowadził Andrzej 
Kasprzyk. Norbert Rogalka zapewnił w Galerii nagłośnienie, oświe-
tlenie sali oraz sprawił, że koncert trafił na żywo bezpośrednio do 
internetu, gdzie nadal można go obejrzeć i posłuchać.

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Halinie Misura za 
tłumaczenie na język Ukraiński i miłe słowa skierowane do Polaków 
na zakończenie koncertu. Moje najserdeczniejsze podziękowania 
kieruję  do wszystkich wykonawców, którzy brali udział w kon-
cercie charytatywnie, to wielka sprawa! Dziękujemy za wpłaty na 
pomoc Ukrainie do naszej puszki, która zostanie komisyjnie otwarta,  
a zebrana kwota  podana do publicznej wiadomości. 

Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym na koncert, sala przy-
słowiowo pękała w szwach.. koncert bardzo się podobał publiczno-
ści która nagradzała naszych wykonawców gromkimi oklaskami.  
W związku z tym spotkamy się ponownie w tym składzie 29 maja br. 
O godz. 17.00. Już Państwa zapraszamy.       Dorota Strzelecka

Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie



W ptasim świecie poruszenie! Ktoś przyleciał, ktoś odleciał, niektórzy 
nigdzie się nie wybierali, a inni jeszcze wciąż w trasie. 

Szpaki już godowo wypolerowane na wysoki połysk kręcą się po traw-
nikach w poszukiwaniu robactwa wszelakiego co nieocenionym jest 
źródłem białka. A tu trzeba sił nabrać, znaleźć miejscówkę, bo za chwilę 
może miejsc zabraknąć! Panowie śpiewają ile sił w gardłach i stroszą 
piórka by błysnąć po oczach paniom, które bacznie się tym błyskom 
właśnie przyglądają i co bardziej olśniewający adorator może liczyć na 
atencję. Pieśń jest trzeszcząco-świszcząca, ozdobiona głosami innych 
ptaków, bo szpak to rewelacyjny dźwiękonaśladowca. Można więc 
pomiędzy kakofonią ostrych dźwięków usłyszeć chichot dzięcioła, flet 
wilgi, gwizd kosa, a w razie potrzeby, kiedy na przykład naprzykrzają się 
zbyt głośni skrzydlaci sąsiedzi, można użyć głosu myszołowa i cisza jak 
makiem zasiał pewna. Ale co tam naśladowanie skrzydlatej braci, jak 
ma się taki talent mimetyczny, że można wprawić w osłupienie właści-
ciela auta, który znienacka usłyszy dźwięk odblokowania alarmu, albo 
przywołać psa charakterystycznym gwizdnięciem, skrzypnąć drzwiami 
i powiadomić o zagotowaniu wody w czajniku gwiżdżąc zajadle. 

Kos, co to z uporem jest ze szpakiem mylony, choć trudno znaleźć 
podobieństwo, podskakuje przerzucając suche liście i przekrzywia 
główkę by wypatrzyć co lepsze kąski. To śpiewak znamienity, nie zno-
szący krytyki ludzi, którzy spać nie mogą od tych śpiewów ciągnących 
się wieczorami i przed świtem. Zna swą wartość wokalista, co to im 
głośniejszy, szczególnie pośród szumu miejscowości, tym większe ma 
szanse na miłosny sukces, a przy okazji na ogłoszenie wszem i wobec, 
że on właśnie jest panem i władcą w tej okolicy. To jeden z pierw-
szych, wiosennych śpiewaków. Repertuar może się składać nawet  
z kilkudziesięciu różnych motywów, choć zwykle operuje kilkoma 
ulubionymi. Pięknym gwizdom towarzyszą świergotliwe ozdobniki, 
choć w miastach zdarza się właśnie wplatanie oryginalnych dodat-
ków w postaci syreny karetki czy dźwięków telefonów komórkowych.  
W odróżnieniu od szpaków kosy budują gniazdo otwarte. Uplata je 
samica wykorzystując gałązki, mech, listki, nierzadko niestety śmieci, 

które znajdzie pod ręką, oj przepraszam! Pod skrzydłem. 
Umocni jeszcze konstrukcję wilgotną glinką by 

wyścielić na koniec delikatnymi trawa-
mi i można zasiadać i to zwykle dwa,  
a nawet trzy razy w roku! 

Niektóre ptaki zdają się z nas nabijać, bo taki 
np. dzięcioł zielony zanosi się histerycznym 
śmiechem. Nie dość, że ma piękne, jasno-
zielone ubarwienie i czerwoną, zawadiacką 
czapeczkę, to jeszcze czarną maskę z wąsem  
(u samca czerwonym) i niebieskie tęczówki oka – 
no istna papuga! Ale dzięcioły nie dysponują tyl-

ko głosem są też świetnymi perkusista-
mi! Słyszymy czasem bębnienie co to werbel 

przypomina. Bohater nasz zapamiętale wali 
w puste konary, by wydobyć dźwięki 

z pudła rezonansowego niosące się jak najdalej. No i oczywiście idzie  
o to samo co kosowi – zaproszenie dla partnerki i ostrzeżenie dla 
tych, co to by chcieli naruszyć granice królestwa. Co niektóre dzię-
cioły zauważyły, że do tego celu rewelacyjnie nadają się też latarnie 
czy parapety, bo metaliczny dźwięk tam-tamów niesie się jeszcze da-
lej. Dzięcioł zielony to doskonały mrówkojad. Ma język czterokrot-
nie dłuższy od dzioba, bardzo lepki i na końcu spłaszczony. Jak to to 
pomieścić w „paszczy”? I na to znalazł się sposób. Zgrabnie zawija 
sobie elastyczne, lepkie lasso od jamy nosowej wokół czaszki. Zyskuje 
przy okazji coś jeszcze. Pomyślcie jak pół życia można walić głową  
w drzewo a czasem w latarnię i nie dostać wstrząśnienia mózgu? A jakoś 
omdlałych dzięciołów nie spotykamy. Ano właśnie dlatego, że jednym 
z zabezpieczeń antywstrząsowych jest zawinięty wokół czaszki język!

Na polach i łąkach łatwo dostrzec majestatycznie kroczące sylwetki 
żurawi, jednych z naszych największych ptaków. Choć od lat kojarzo-
ne z wędrówkami, to w ostatnim czasie z uwagi na ocieplenie klima-
tu wiele z nich pozostaje również w naszym Parku, koncentrując się 
przede wszystkim w okolicach Trzcielińskiego Bagna. No bo na cóż 
tracić energię na daleką, niebezpieczną podróż, skoro takie „zimy” da 
się jakoś przeżyć. Część jednak ceni sobie podróże i leci dalej, jak te 
które zostały wcześniej przez nas zaobrączkowane i dotarły do środ-
kowej Hiszpanii, by w przyjemnym klimacie spędzić zimę i móc się 
pochwalić krewniakom wspomnieniami z ferii. O tej porze roku pary, 
będące symbolem wierności, już spacerują z wyjątkową elegancją  
w swoich lęgowych rewirach. On, nieco większy, dumnie kroczy  
z wypiętą piersią i nastroszonym pióropuszem na kuprze, karminową 
łysinką na potylicy, bacznie łypiąc wokół pomarańczowymi oczami, 
by w porę dostrzec niebezpieczeństwo. Ona, czując się bezpieczna 
obok takiego opiekuna, poskubuje zieleninę, zerkając na wybranka  
z zachwytem. Szczęściarze mogą podziwiać wykonywane z niezwy-
kłą gracją tańce. Ptaki podskakują rozpościerając skrzydła, opadając 
jakby w zwolnionym tempie, kłaniają się sobie, podrzucając przy tym 
w górę kępki trawy czy patyki. No i głos! Mój Boże cóż to jest za głos! 
Trąbiący klangor, w którym jednoczy się śpiewająca para, niesie 
się na kilka kilometrów. A wszystko dzięki wyjątkowo zapętlonej 
niczym waltornia tchawicy, która spełnia rolę pudła rezonansowego 
wzmacniając niezwykłe dźwięki. I już w podmokłych, niedostępnych 
miejscach budują na ziemi swoje gniazda, wysokie, roślinne kopce,  
w których wspólnie będą wysiadywać jaja.

Tyle tego ptasiego towarzystwa, że nie wiadomo już o kim pisać żeby 
się nie poobrażali… Może zatem do następnej okazji? A teraz „dzio-
by” w górę, oczy i uszy szeroko otwarte, by nie przegapić obecności  
w naszym otoczeniu tylu jeszcze pięknych i fascynujących mieszkańców 
Naszej Ziemi!               Rafał Kurczewski

       Wielkopolski Park Narodowy

WIOSENNE 
PORUSZENIE
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Wielkanocne korowody
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 

upamiętniające Misterium paschalne Jezusa Chrystusa – jego 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Z Wielkanocą wiążą się licz-
ne religijne i ludowe obrzędy – święcenie pokarmów, pisanki, czy 
śmigus-dyngus, a także wielkanocne korowody, których tradycja 
przetrwała między innymi w naszej Gminie.  

W wielkanocny poniedziałek na wielkopolskiej wsi powszechne 
były kiedyś pochody przebierańców. W połowie XIX wieku ten 
wielkanocny zwyczaj tak opisywał Oskar Kolberg: „W okolicy 
Poznania, w drugie święto Wielkiejnocy, ubierają chłopca jed-
nego z pośród siebie za niedźwiedzia, i oprowadzają go po wsi, 
poprzebierani znów za gryfa, bociana, czaplę itp. (przyprawiwszy 
sobie dziób, skrzydła), gdy tamten odziany płachtą niedźwiedź, 
nachyla się, kiwa, skacze w różnym kierunku itd. Za to biorą do 
kosza od gospodarzy jaja, chleb, ser itd…” Wielkanocny pochód 
z niedźwiedziem wywodzi się z popularnego już w średniowieczu 
obrzędu oprowadzania tego zwierzęcia po wsiach i miasteczkach 
średniowiecznej Europy. W wielu kulturach wierzono, że niedź-
wiedź, z racji na zapadanie w zimowy sen i wiosenną po nim 
pobudkę, jest pośrednikiem między ziemią a niebem. W Wiel-
kopolsce pochody z niedźwiedziem przybierały lokalne formy 
Muradynów i Żandarów. Inną formą świątecznego korowodu były 
Siwki wywodzące się z zachodniosłowiańskich obrzędów związa-

nych z kultem konia, mających zapewnić urodzaj i dostatek. Na 
czele pochodu przebierańców chodził Siwek, czyli przebieraniec 
uosabiający siwego konia, a w korowodzie zazwyczaj baba, dziad, 
niedźwiedź, czapla-gapa i kilku kominiarzy.

Współcześnie tradycja bardzo popularnych niegdyś wielkanocnych 
pochodów przetrwała w nielicznych miejscach, między innymi 
w Gminie Mosina. W wielkanocny poniedziałek na Pożegowie 
wciąż można spotkać pożegowskie Siwki-Oliwki. Dowodzi nimi 
Konik-Siwek, który składa mieszkańcom świąteczne życzenia. 
Siwki chodzą w szyku, by nikt nie dobierał się do Micha. Baba 
z dziadem tańczą, kominiarze gonią i smarują pastą, dając przy 
okazji niegrzecznym „lanie”, za Boże rany, a wszystko ma cha-
rakter humorystyczny.  Choć przez ostatnie dwa lata z powodu 
pandemii Siwki nie pojawiły się na ulicach Mosiny, jest duża 
szansa, że w tę Wielkanoc ich zobaczymy. Z kolei po Mieczewie 
mają zwyczaj wędrować „Koźlarze”: dziad, baba, lajkonik, niedź-
wiedź i kominiarze, odwiedzają kolejno wszystkie domy, a baba  
z dziadem tańczą i zbierają jajka lub pieniądze. Pieniądze potrzebne 
są  na „mydło”, żeby kominiarze wysmarowani od stóp do głów 
sadzą, mogli się umyć. Być może pojawią się na wsi w tym roku?  

J. Nowaczyk
fot. Archiwum Galerii Sztuki w Mosinie
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8 Bieg „Elegant na 5”
22 maja na ulicach naszego miasta pojawią się zawodnicy startujący 

w 8 Biegu „Elegant na 5”. Po dwuletniej przerwie, na nowo możemy 
zorganizować największy bieg uliczny w Mosinie. Miasteczko biegowe 
zostanie zorganizowane na Placu 20 Października w Mosinie. W tym 
dniu odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach: 200 m, 300 
m i 850 m oraz bieg główny na dystansie 5 km. Biegi dla najmłodszych 
odbedą się od godz. 10.00, bieg główny wystartuje o 11.11. Po zakończeniu 
biegu głównego odbędzie się bieg dla osób z niepełnosprawnościami na 
dystansie 200 m. Zapisy na poszczególne biegi są aktywne na stronie: 
www.mosinskiegp.pl oraz www.osirmosina.pl. Na stronie można zapo-
znać się z trasami poszczególnych biegów oraz regulaminem.

• Bieg przedszkolaków na dystansie 200 metrów. Roczniki 2015  
i młodsze.

• Bieg uczniów szkół podstawowych klas I – III na dystansie 300 me-
trów. Roczniki 2014-2012.

• Bieg uczniów szkół podstawowych klas IV – VI na dystansie 800 
metrów. Roczniki 2011-2009.

• Bieg uczniów szkół podstawowych klas VII – VIII na dystansie 800 
metrów. Roczniki 2008-2007.

• Bieg główny na dystansie 5000 metrów. Start o godz. 11.11. Roczniki 
2008 i starsze

• Bieg dla osób z niepełnosprawnościami na dystansie 200 m. Start 
godz. 11.56

Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie podany po zamknięciu 
listy startowej. Zapisy trwają do 10 maja 2022 r.

17 Turniej Formacji 
Tanecznych Mosina 

7 maja w hali OSiR w Mosinie przy ul. Krasickiego 16 odbędzie się 
jeden z największych ogólnopolskich turniejów tańca. Tego dnia tan-
cerze z terenu całej Polski będą mieli okazję zatańczyć na mosińskim 
parkiecie. Turniej organizujemy po dwuletniej przerwie. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Gminy Mosina. Do tej pory w imprezie 
brało udział ok. 1000 zawodników w trzech kategoriach wiekowych 
(dzieci do lat 11, 12-15 lat i powyżej 15 lat) oraz trzech kategoriach 
tanecznych (formy kultury ulicznej, formy klasyczne oraz inne formy 
tańca). Mamy nadzieję, że tegoroczna impreza zrzeszy podobną ilość 
młodych talentów. 

W tym roku w ławach jury zasiądą: 
• Patryk Gorzkiewicz (Gorzki): tancerz, choreograf, freelancer, nauczy-

ciel, który swoją drogę taneczną rozpoczął w 2007 roku. Zajmuje się 
szeroko pojętym tańcem ulicznym Hip-Hop oraz tańcem współczesnym. 
Obecnie poszukuje wspólnych płaszczyzn, w których taniec współczesny 
i techniki uliczne się uzupełniają. Korzysta z techniki i wiedzy danej 
przez każdą z tych dziedzin, co stwarza mu duże pole możliwości w 
kreowaniu własnego języka ruchowego. Ukończył studia taneczne na 
kierunku Taniec w kulturze fizycznej (AWF Poznań), na którym obecnie 
jest wykładowcą. Gorzki, to aktywny tancerz współpracujący 

z choreografami i reżyserami polskiej sceny teatralno-tanecznej. Jest 
jednym z czołowych tancerzy polskiej sceny hip-hopowej, z licznymi 
osiągnięciami na swoim koncie, m.in. zwycięstwo w kategorii Hip-Hop 
1vs1: Red Bull BC One Cypher Poland, Tancbuda Challange, Groove 
Contest, SDK Poland i wiele innych.

• Małgorzata Makowska: trenerka z 20-letnim doświadczeniem, wszech-
stronnie rozwijająca swoje umiejętności w różnych stylach tańca. Zdo-
bywczyni wielu prestiżowych nagród w Polsce i za granicą. Przez 7 lat 
trenowała akrobatyke. Prowadzi zajęcia z jazzu, high heels i akrobatyki. 
Instruktor w Atom Dance Studio i tancerka w teatrze dramatycznym w 
Białymstoku. Specjalizuje się w choreografii show dance-owych. Zajęcia 
prowadzone przez Gosię są naładowane dużą dawką energii i nietuzinko-
wymi kombinacjami ruchu a niekiedy w bardzo kobiecym stylu swoim 
optymizmem motywuje wszystkich do pracy bo jak zawsze powtarza 
trening czyni mistrza.

• Paulina Trzewikowska-Knieć: doktor nauk humanistycznych, ukoń-
czyła socjologię ze specjalizacją socjologia kultury na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczęszczała do szkoły tańca  
i baletu „Fouette”, gdzie pod kierunkiem dr Beaty Książkiewicz uczyła 
się tańca klasycznego, współczesnego i charakterystycznego. Ukończyła 
Studium Tańca Współczesnego w Poznaniu, pod kierunkiem dr Zofii 
Kozłowieckiej. Absolwentka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na 
Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz 
Studium Analizy i Notacji Ruchu w Instytucie Choreologii w Pozna-
niu. W roku 2010 obroniła pracę doktorską na temat fenomenologii 
dzieła baletowego na Uniwersytecie Muzyczny im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie. Prowadzi liczne zajęcia z tańca współczesnego, barre au 
sol oraz jogi na terenie Polski. Podejmuje współpracę z domami kultury 
jako instruktor tańca i animator kultury oraz choreograf. Jest wykła-
dowcą Wyższej Szkoły „Milenium” w Gnieźnie i Pile, gdzie prowadzi 
zajęcia z teorii i praktyki tańca oraz wiedzy o sztuce. Jest twórcą licznych 
publikacji na temat tańca.

• Olga Gulcz: pasjonatka wszelkich odmian tańca latynoamerykań-
skiego, w szczególności nowojorskiej salsy. Ostatnie 13 lat Olga spędziła 
w mieście powszechnie uznawanym za europejską stolicę nowojorskiego 
stylu salsy – w Londynie. Tam brała udział w miejscowych festiwalach 
i warsztatach, zarówno jako instruktor, jak i uczeń. Uwielbia dzielić się 
swoją wiedzą i pasją do tańca, jak i czerpać ją od innych. Poszukując 
nowych doznań na parkiecie, Olga podróżuje po festiwalach całej Europy. 
Jej ulubione miejsca to Londyn, Paryż, Wiedeń i Sibenik w Chorwacji. 
Uważa, że w życiu jak i w tańcu każdego dnia uczymy się czegoś nowego, 
a w tańcu żaden ruch nie jest błędem, wręcz przeciwnie - możliwością 
stworzenia czegoś innego. Na swoich zajęciach stara się wykorzystywać 
różnorodność i swobodę, z jaką każdy porusza się indywidualnie tak, 
aby wspólnie stworzyć spójną całość.

Wstęp na turniej jest bezpłatny. Na miejscu będzie możliwość zaku-
pienia posiłku, kawy, herbaty oraz napojów.

Organizatorami turnieju są: Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska 
Jedynka”, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2  
w Mosinie, Zespół Szkół w Krośnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
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Sport Szkolny 
W marcu na terenie naszej gminy odbyło się 15 imprez w ramach 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży na etapie gminnym oraz po-
wiatowym. Rozegrano Mistrzostwa Gminy Mosina w następujących 
dyscyplinach: koszykówka chłopców i dziewcząt, piłka ręczna chłopców 
i dziewcząt, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, piłka nożna. Zawody 
przeprowadzone były w kategorii Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Jako Gmina Mosina mieliśmy okazję organizować Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Koszykowej chłopców i dziewcząt, 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej dziewcząt, Półfinał 
Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej chłopców.  Zawody odbywały 
się w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W kwietniu 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Piłce Siatkowej chłop-
ców oraz Półfinał Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej. 

Nasze szkoły reprezentowały gminę w rozgrywkach na szczeblu po-
wiatowym, m.in. Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa w Rogalinku

Igrzyska Dzieci Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Dziew-
cząt: 1. Zespół Szkół w Krośnie, 2. Szkoła Podstawowa w Rogalinku

3. Szkoła podstawowa w Krosinku
Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Chłopców
1. Zespół Szkół w Krośnie, 2. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
3. Szkoła Podstawowa w Daszewicach
Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Ręcznej Dziewcząt       

   i Chłopców Dziewczęta: 1. Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 2. 
Zespół Szkół w Krośnie

Chłopcy: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 2. Zespół Szkół  
w Krośnie, 3. Szkoła Podstawowa w Rogalinku

Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Dziewcząt    
    i Chłopców Dziewczęta: 1. Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 2. 
Szkoła Podstawowa w Rogalinie

Chłopcy: 1. Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 2. Zespół |Szkół  
w Krośnie, 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Gminy Mosina  
w Koszykówce Dziewcząt: 1. Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 2. Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 3. Szkoła Podstawowa w Czapurach

Mistrzostwa Gminy Mosina w Koszykówce Chłopców
1. Zespół Szkół w Krośnie, 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
3. Szkoła Podstawowa w Daszewicach
Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Ręcznej Dziewcząt  

   i Chłopców Dziewczęta: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 2. 
Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 3. Zespół Szkół w Krośnie

Chłopcy: 1. Zespół Szkół w Krośnie, 2. Szkoła Podstawowa nr 1  
w Mosinie, 3. Szkoła Podstawowa w Rogalinku

Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce Siatkowej Dziewcząt    
   i Chłopców Dziewczęta: 1. Szkoła Podstawowa w Rogalinku, 2. 
Zespół Szkół w Krośnie, 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Chłopcy: 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, 2. Szkoła podstawowa 
w Rogalinku, 3. Zespół Szkół w Krośnie 

   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

XIII RAJD ROWEROWY
T.W.A. ELITA oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zapra-

szają miłośników turystyki rowerowej na XIII Rajd Rowerowy 
„Rowerem po Gminie Mosina”, który odbędzie się niedziela- 24 
kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia na rajd do dnia 15 kwietnia 2022 r. drogą mailową: 
osir@mosina.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon. Trasa rajdu:

Mosina – tereny leśne - Sowinki – tereny leśne- Nowinki - Kon-
stantynowo. Długość trasy ok. 16 km. Opłata startowa wynosi 10 
złotych od osoby dorosłej, 5 złotych dzieci i młodzież do 18 roku. 
Wpłata wpisowego na starcie rajdu: boisko Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie. Rejestracja uczestników godz. 9.00 – 10.00.Start: 
godz.10.00. Regulamin rajdu na stronie: www.osirmosina.pl, www.
twaelita.org. Rajd otrzymał wsparcie finansowe Gminy Mosina 

POSTMAN w Mosinie
W Mosińskim Ośrodku Kultury zaśpiewał i zagrał 

dla nas POSTMAN. Ukraiński „listonosz” przyniósł 
wieści, wieści może nie do końca radosne, ale pełne 
nadziei na lepsze jutro.  Dzięki Państwa do-
broci, harcerze z Hufca ZHP Mosina zebrali 
do puszek 4 413,00 złotych.  Cała kwota 
zostanie przeznaczona na pomoc dla naszych 
dzielnych sąsiadów. Kiedyś sąsiadów z zagra-
nicy, teraz sąsiadów zza płotu. Dziękujemy!

Postman jest ukraińskim muzykiem, mul-
tiinstrumentalistą, kompozytorem, piosen-
karzem i songwriterem. Od 2017 roku jeździ po całej Europie  
z koncertami, od Ukrainy po Holandię, grał jako support przed 
Warhaus, Seafret, Flunk, Pustkami, Happysad, Lao Che czy du-
etem Paula i Karol, gościł na wielkich festiwalach (Zaxidfest, 
Hedonism, Wianki, Ars Cameralis, Opole Songwriters Festival) 
oraz w małych klubach – miasteczkach i wsiach. Przed rokiem 
ukazała się druga studyjna płyta Postmana zatytułowana „City 
Freak”. Artysta śpiewa w języku angielskim i ukraińskim. Postman 
jest jednym z najciekawszych przedstawicieli fali nowej ukra-
ińskiej muzyki, jest też wnikliwym obserwatorem codziennego 
życia, wrażliwym na relacje międzyludzkie. Umiejętnie przenosi 
te obserwacje do tekstów swoich piosenek, które dopełnia mu-
zyką, tworząc idealną całość. Swoje koncerty prowadzi w języku 
polskim a jest mistrzem opowieści – potrafi rozbawić do łez, ale 
też wzruszyć i dać do myślenia… 

Mosiński Ośrodek Kultury
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Przewodnik uhonorowany
Znany miłośnikom lokalnej historii pan Robert Kiszkurno, został lau-

reatem Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, przyznawanego przez 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasłużonym dla pracy organicznej 
Wielkopolanom. Robert Kiszkurno, regionalista i przewodnik turystyczny, 
jest mieszkańcem pobliskiego Puszczykowa, ale jego działalność wykracza 
daleko poza granice administracyjne rodzinnego miasta. Pana Roberta znają 
dobrze mieszkańcy naszej Gminy zainteresowani lokalną historią. Korzystają 
chętnie z organizowanych przez niego spacerów historycznych po naszych 
okolicach. Robert Kiszkurno działa także na rzecz upamiętniania historii. 
W ostatnim czasie „odkrył” między innymi dla Mosiny historyczną postać 
związanego z naszym miastem, a zasłużonego w historii polskiego lotnic-
twa płk. Wańkowicza. Podjął także starania o nadanie jego imienia jednej  
z mosińskich ulic.  Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” otrzymał za „wielce 
potrzebną i pożyteczną pracę, jaką jest ukazywanie turystom krajowym  
i zagranicznym piękna Wielkopolski,  krajobrazów, zabytków i bogatej histo-
rii”.  Serdecznie gratulujemy, dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!  
 Joanna Nowaczyk / fot. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Kobiecość
W marcu, Galeria Wyspiańskiego w City Park Poznań zaprezento-

wała wystawę fotografii artystycznej, których autorką jest mieszkanka 
naszej Gminy, utalentowany fotograf – Małgorzata Sobczak. Wernisaż 
tej ekspozycji zgromadził liczne grono gości, a jego termin, w drugim 
tygodniu marca, zapewne nieprzypadkowo zbiegł się w czasie z trady-
cyjnym świętem kobiet, bo wystawa zatytułowana została „Kobiecość”. 

Małgorzata Sobczak od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Rogalinku. 
Realizując swoją fotograficzną pasję, angażuje się w różne, społeczne 
projekty. Była m.in. dokumentalistką planu filmowego „Mój ojciec, 
dęby i my”, o którym pisaliśmy na łamach „Informatora”. Okiem fo-
tografa uwiecznia w obiektywie wydarzenia, piękno krajobrazu, przede 
wszystkim jednak ludzi, bo jej ukochaną formą wyrazu, jak wyjaśnia, 
jest właśnie portret.  
– Fotografowanie to dla mnie odkrywanie siebie i innych. W zdjęciach 
staram się uchwycić to, co tak ulotne w dniu codziennym – detal, uśmiech, 
błysk w oku, smutek na twarzy – zatrzymać chwilę i dać wspomnienia. 
To sedno fotografii – wyjaśnia Małgorzata Sobczak. Na wystawie w po-
znańskiej Galerii, zaprezentowane zostały właśnie portretowe zdjęcia 
kobiet. Jednak nie są to zwyczajne portrety i jedynie chwile zatrzy-
mane w migawce. Autorce udało się jeszcze wydobyć to, co ważne dla 
bohaterek zdjęć, dla każdej z nas kobiet, często niewidoczne i nie do 
końca uświadomione – kobiecość. Bo kobiecość, to nie tylko atrybu-
ty zewnętrzne, to także wewnętrzna siła i wewnętrzne piękno, dające 
poczucie własnej, kobiecej wartości. - Każda z nas jest niepowtarzalna 
i piękna. Każda wyjątkowa. Spotkania z kobietami, które w ostatnich 
latach zdominowały moją fotograficzną ścieżkę stały się czymś więcej 
niż sesją fotograficzną. To spotkania, rozmowy, wspólny czas. Wymiana 
myśli i energii. Zdjęcia, które są tego zapisem oddają przeróżne odcienie 
kobiecości – mówi autorka zdjęć.  

Nie każdy fotograf potrafi zajrzeć w głąb duszy fotografowanego obiektu, 
tak jak potrafi to Małgorzata Sobczak, co pokazała na zaprezentowanych 
fotografiach - to sztuka!  Piękne zdjęcia Małgorzaty Sobczak obejrzeć 
można na jej stronie: malgorzatasobczak.pl Gratulujemy niezwykłej 
wystawy i życzymy dalszych, artystycznych sukcesów!   
            Joanna Nowaczyk  

     fot. Alicja Kajdrys-Łomża  
    

RZEŹBY W BIBLIOTECE
Nocą w Mosińskiej Bibliotece Publicznej działy się rzeczy, które 

ograniczać mogła tylko własna wyobraźnia. Ze starych skrzyń, 
sięgających odległych czasów wyłaniały się opowieści z przeczy-
tanych kiedyś książek. Z pomiędzy regałów zaglądały postaci  
z dzieciństwa, a nawet stwory z orwellowskiej rzeczywistości.  
W dziale o sztuce wśród pięknie wydanych albumów, obok cudnych 
fal morskich Iwana Ajwazowskiego, cieknących zegarów Salwa-
dora Dali czy wielkiej architektury Antonio Gaudiego wyłaniała 
się postać gracza, inspirowana malarstwem Jerzego Dudy Gracza.  

Największą zaletą czytania książek jest rozwijanie naszej wy-
obraźni. Nie dotyczy to tylko lat dzieciństwa, kiedy czytają nam 
rodzice, ale kiedy zarażeni pasją czytelniczą sami sięgamy po ty-
tuły już młodzieżowe, a potem także i te dla dojrzałego odbiorcy.  
Literatura i sztuka czerpie z wyobraźni, a wyobraźnia z literatury  
i sztuki. Korzystajmy z tego jak najwięcej... w tych poszukiwaniach 
pomagały nam tajemnicze rzeźby Alicji Adamskiej, należącej do 
poznańskiego oddziału Związku Artystów Plastyków. 

żródło: fb Mosińska Biblioteka Publiczna
fot. MBP
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca uczciliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych. Ten dzień obchodzony od 2011 roku jako święto państwowe,  
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadec-
two męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania 
do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. 
W Gminie Mosina, w tym dniu pamiętamy szczególnie o żołnierzu 
związanym z Ziemią Mosińską – Stanisławie Kasznicy. 

Stanisław Kasznica był porucznikiem Wojska Polskiego, podpuł-
kownikiem, potem ostatnim komendantem Głównych Narodowych 
Sił Zbrojnych. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Konspiracyj-
ną działalność niepodległościową rozpoczął w szeregach grupy 
„Szańca”. Po utworzeniu NSZ pełnił funkcję szefa administracji 
ogólnej w strukturach Służby Cywilnej Narodu. Uczestniczył 
w Powstaniu Warszawskim. Od września 1944 do stycznia 1945 
r. był komendantem Inspektoratu „Zachód”, szefem wywiadu OP, 
a od sierpnia 1945 r. p.o. komendanta głównego NZS-OP. Wyrokiem 
Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. , został skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzie-

niu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1992 r. wyrok został 
unieważniony, a w 2009 Stanisław Kasznica został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski - za 
wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. 
W 2013 r. jego szczątki spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. Stanisław Kasznica został uhonorowany 
pośmiertnie Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Obelisk obok 
jego domu rodzinnego przy ul. Stęszewskiej w Krosinku stanął 
staraniem dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jest on 
symbolicznym miejscem jego pamięci, a także pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Gminie Mosina.

W tegorocznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych udział wzięli przedstawiciele władz samorządo-
wych, jednostek organizacyjnych i pomocniczych, organizacji 
i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, młodzież miejscowej Szkoły 
Podstawowej „Pod Lipami”, mieszkańcy. Pod obeliskiem pamięci 
Stanisława Kasznicy delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 
Uroczystość w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
przygotował Mosiński Ośrodek Kultury.  Tekst i fot. J. Nowaczyk

Stare cmentarze – Radzewice
Radzewice, pierwotnie Radzewo Olędry, powstały w XVIII w. 

w pobliżu wsi Radzewo, od której to przyjęta została nazwa tej 
olęderskiej osady. Z tego czasu do dziś zachował się jej pierwotny 
układ urbanistyczny – położenie gospodarstw domowych wzdłuż 
krętej drogi. Pierwotnie w posiadaniu rodziny Radzewskich herbu 
Łodzia, w drugiej poł. XVIII w. dzisiejsze Radzewice znalazły się 
w kluczu dóbr kórnickich rodu Działyńskich.  W roku 1841, Ra-
dzewo Olędry będące wówczas w posiadaniu Tytusa Działyńskiego 
liczyło 326 mieszkańców (wg. Ludwika Platera). W końcu XIX w. 
wieś liczyła 41 dymów (gospodarstw domowych) i 384 mieszkań-
ców, z czego większość stanowiła ludność wyznania ewangelickiego, 
a tylko 14 mieszkańców było wyznania rzymsko-katolickiego. 

Ewangelicy byli parafi anami zboru w Bninie (obecnie kościół 
rzymsko-katolicki pw. św. Wojciecha w Bninie). 

Cmentarz ewangelicki w Radzewicach założony został na początku 
XIX w. Do dziś zachowały się fragmenty mogił. Zachowały się 
nagrobki wolno-stojące: 3 z XIX w. i 2 z pierwszej połowy wieku 
XX. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1827 r. W mogile 
tej pochowano Michaela Jahnsa. Na początku lat 80-tych XX 
w. cmentarz został przekazany parafi i rzymsko-katolickiej p.w. 
św. Marcelina w Rogalinie. Cmentarz wówczas uporządkowano 
i wyremontowano niektóre nagrobki.   J. Nowaczyk

Źródła: L. Plater: „Opisanie jeografi czno-historyczno-statystyczne 
województwa poznańskiego” Paryż, 1841; J. Łojko, J. Stępien, Zarys 
dziejów Mosiny i okolic, Mosina 1992, 



Wiosna, ach to Ty 
– konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, który ujawnił wiele talentów, zarówno fotograficznych, jak i plastycz-
nych. Spośród prac malarskich jury wybrało trzy najlepsze: 

I miejsce zdobyła Lena Ossowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, II miejsce - Marta Muszyńska z klasy IV 
Zespołu Szkół w Krośnie, a III miejsce uzyskał 4-letni Szymon Piotrowski. Dodatkowo wyróżnienie przyznano Wiktorii 
Matuszak z Pecnej. 

Dużym wyzwaniem dla oceniających był wybór najlepszych prac fotograficznych. I miejsce zdobyła Matylda Antonie-
wicz, II miejsce – Kacper Ratajszczak z klasy 4a Zespołu Szkół w Krośnie, III miejsce przypadło Zuzannie Muszyńskiej 
z klasy VII b Zespołu Szkół w Krośnie. Jury przyznało też wyróżnienia. Otrzymali je: Julia Kruk z Krosna, Patryk 
Bendziński z kl 5 a Szkoły Podstawowej w Pecnej, Wiktoria Matuszak z klasy 7 a Szkoły Podstawowej w Pecnej oraz 
Lena Bereta z Krosinka. 

Wszystkie prace konkursowe będzie można zobaczyć na wystawie w Mosińskim Ośrodku Kultury w drugim tygodniu 
kwietnia, a w wersji elektronicznej – na stronie kultura.gmina.pl              MOK


