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Przystąpiliśmy do opracowania uchwały.

Spółki modernizują tabor.

Harmonogramy wowozu odpadów.
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Urząd Miejski w Mosinie
www.mosina.pl, e-mail: um@mosina.pl,
tel. 61 8109 500, faks 61 8109 558
Biuro Obsługi Interesanta: 61 8109 505
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
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. Wawrzyniaka 4, tel. 570 43 43 43, Krosno ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,
• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJSKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495
• „VIS MEDICA”: Mosina ul. 20 Października 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, tel. 61
813 62 06,
• NZPOZ W BABKACH: Babki – Babki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul. Kórnicka 8C,
tel. 61 642 50 92,
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695. 
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Drodzy Seniorzy!
Najlepsze Wielkanocne Życzenia
– zdrowia, radosnych, szczęśliwych
i ciepłych chwil w gronie najbliższych,
miłości, a także nadziei
i niezachwianej wiary w zwycięstwo
dobra nad złem
składa Wam

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
• Informacje dla mieszkańców Gminy Mosina –> na stronie mosina.pl w zakładce Koronawirus Komunikaty
• 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. 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Mosinie
Jerzy Malinowski
Prezes Zarządu

Szczepienia przeciwko COVID–19
989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu Szczepień
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń dostępne są na stronie
ww.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19
• Zarejestrować można się: poprzez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989, przez
stronę internetową pacjent.gov.pl, w wybranym punkcie szczepień.
 • Zgłosić chęć zaszczepienia się można online, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl. Kiedy
szczepieniami zostanie objęta Twoja grupa wiekowa otrzymasz na wskazany przez siebie w formularzu
adres e-mail, informację o tym, że zostało dla Ciebie wystawione e-skierowanie i możesz już się zapisać na
szczepienie. Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie
• Dowozy do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe
do przezwyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego punktu. W przypadku
takiej sytuacji należy poinformować o potrzebie transportu przy rejestracji na szczepienie lub w przypadku
wyznaczonego już terminu szczepienia, zadzwonić pod numer telefonu uruchomiony przez Urząd Miejski
w Mosinie: 608 406 013.
W przypadku osób obłożnie chorych należy zadzwonić pod ten sam numer 608 406 013 – dla osoby
obłożnie chorej zostanie ustalony termin szczepienia z dojazdem personelu medycznego do domu. 
									
Oprac. JN

Od 14 marca br. zmianie uległy rozkłady jazdy linii komunikacyjnych 691,
692, 693, 694 i 698. Na częstotliwość
zmian rozkładu jazdy pociągów Gmina
Mosina nie ma wpływu. Jednak starając
się zachować płynność jazdy pasażerów
podróżujących w godzinach porannych
w kierunku do Poznania i w godzinach
popołudniowych z Poznania, rozkłady
jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane i dostosowywane do
obowiązującego rozkładu jazdy pociągów. Aktualne rozkłady jazdy gminnych
linii komunikacyjnych są dostępne na
stronie www.pukmosina.pl->rozkłady
jazdy.  			
Red
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Zmiany
w rozkładach
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Uchwała krajobrazowa, to uchwała regulująca zasady i warunki
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane. Pierwsza taka uchwała w Polsce powstała
w Ciechanowie 28 kwietnia 2016 r. i ostatecznie została uchylona. Druga uchwała, obowiązująca dziś w Ciechanowicach
- przyjęta została w 2019 r. Uchwały krajobrazowe w całości
obowiązują obecnie w ponad 20 polskich gminach, na terenie
Wielkopolski – w Suchym Lesie, Pile oraz w Lesznie.
Szanowni Państwo!
Mieszkamy w naturalnie pięknej okolicy, w otoczeniu przyrody – lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego, kompleksu leśnego w okolicach Krajkowa, Żabinka, Pecnej. Ale krajobraz, w którym żyjemy, to
także nasze bezpośrednie otoczenie – przestrzeń miasta i wsi.
Na pewno większość z nas zauważa, że zakłóca ją coraz bardziej pewien chaos powodowany szczególnie nośnikami reklamowymi. Chcemy poprawić więc estetykę naszego krajobrazu
wprowadzając pewne standardy, jednocześnie mając na uwadze,
że elementem przestrzeni jest i pozostanie reklama. Uchwała
krajobrazowa, którą obecnie przygotowujemy, wyznaczyć ma
pewne granice dla jej funkcjonowania, a co za tym idzie poprawić estetykę przestrzeni publicznej. Należy też pamiętać,
że naszą przestrzeń kształtuje również mała architektura oraz
ogrodzenia – zatem i dla tych elementów zachodzi potrzeba
uregulowania standardów, by wprowadzić ład w naszym najbliższym otoczeniu.
W 2018 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę inicjującą
prace nad przygotowaniem projektu uchwały krajobrazowej.
Doświadczenia kilku samorządów – prekursorów w tym temacie pokazały, że sprawa uporządkowania prawem miejscowym
przestrzeni publicznej nie należy do łatwych. W grę wchodzi
zarówno pogodzenie interesów społecznych – firm i ich klientów,
jak i społeczna potrzeba „oczyszczenia” krajobrazu.
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10 marca tego roku odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne (spotkanie online) poświęcone uchwale krajobrazowej,
w którym udział wzięli mieszkańcy, radni, gminni aktywiści,
pracownicy Urzędu, a także panie architekt Magdalena Kostencka-Burek i Alicja Bogalecka-Pabisiak, które przygotowują
projekt uchwały dla naszej Gminy.
Podczas spotkania najczęściej zwracano uwagę na nagromadzenie tablic reklamowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, a także na zły stan techniczny wielu z nich. Poruszano
również temat legalności szyldów i bilbordów na posesjach czy
też problem z reklamami ruchomymi. Wszystkie te tematy będą
istotne zarówno przy opracowywaniu dokumentu regulującego warunki i zasady sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
jak i w planowaniu przez Gminę działań doraźnych, mających
poprawić jakość przestrzeni publicznej. I tutaj pomimo kilku inicjatyw oddolnych w zakresie edukacji estetycznej, jak
sygnalizowali uczestnicy dyskusji, istnieje ogromna potrzeba
uświadamiania społeczeństwa i angażowania ich we wspólne
działania na rzecz poprawy naszego krajobrazu.
Z uwagi na zainteresowanie uczestników kolejnymi spotkaniami i aktywnym udziałem w tworzeniu mosińskiej uchwały
krajobrazowej, zorganizujemy kolejne spotkanie otwarte dla
wszystkich zainteresowanych. Przeprowadzimy także konsultacje społeczne nad gotowym projektem uchwały.
Dziękuję uczestnikom pierwszego spotkania, a wszystkich
Państwa zapraszam do aktywnego udziału w tworzeniu uchwały, której ideą jest poprawa naszego krajobrazu! Zapraszam
do śledzenia na naszej stronie internetowej
mosina.pl zakładki „zmieniaMYkrajobraz”,
gdzie umieszczane są wszystkie informacje
na temat podejmowanych działań. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Przepełnionych radością i nadzieją
Świąt Wielkiej Nocy,
w czasie których niech nie zabraknie
rodzinnego ciepła oraz bogactwa tradycji
polskiego stołu i wielkanocnych obrzędów,
Mieszkańcom i Przyjaciołom
Gminy Mosina
życzą
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie
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Burmistrz Gminy
Mosina
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Sprawozdanie
Burmistrza
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje
22 lutego – 19 marca
KRONIKA INWESTYCJI
BUDYNKI i BUDOWLE
• adaptacja budynku przy ul. Dworcowej po ośrodku zdrowia na Urząd Miejski
w Mosinie – w trakcie realizacji,
• wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Krosinku - brak sprzeciwu ze
strony Starostwa dla wykonania zgłoszonych
robót budowlanych,
• wykonanie instalacji fotowoltaicznych
w świetlicach wiejskich w miejscowości
Borkowice, Żabinko, Mieczewo – trwa pozyskiwanie ofert wstępnych od wykonawców,
• realizacja zadań jednostek pomocniczych
– przygotowanie procedury wraz z wyborem wykonawcy dla Sołectwa Borkowice,
Bolesławiec (traktor ogrodowy z osprzętem).
Pozostałe zadania -> s……
DROGI I CHODNIKI -> s. 4
OŚWIETLENIE
• budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz
z szafką oświetleniową w m. Mosina ul. Makuszyńskiego, Kuncewiczowej, Zapolskiej,
Szklarskiego, Kownackiej - etap I: dokonano
odbioru budowy oświetlenia drogowego,
• budowę oświetlenia drogowego na terenie
gminy Mosina dla zadań ujętych w budżecie
na rok 2021 – wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego na budowę energetycznej linii kablowej oświetlenia
drogowego typu LED: w ul. Mosińskiej
w Borkowicach (od nr 2 do ul. Łubinowej)
– zebrano oferty, wybrano wykonawcę, podpisano umowę, w ul. Polnej w Bolesławcu, w ul. Wspólnej (do ul. Szmaragdowej)
w Dymaczewie Nowym, terenu za świetlicą w Borkowicach, boiska wiejskiego wraz
ze złączem kablowym do zasilania imprez
plenerowych typu LED w Rogalinie.
KANALIZACJE I WODOCIĄGI
• opracowanie analizy porównawczej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare,
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Szanowni Państwo!
W piątek, 19 marca,
spłonął dom w Krosinku
– dom państwa Słomów.
W wyniku pożaru, rodzina – dwóch braci i ich
91-letnia mama zostali
bez dachu nad głową
i potrzebują naszej pomocy. Mieszkańcy solidaryzujący się z rodziną,
którą dotknęła tragedia,
zorganizowali zrzutkę na rzecz państwa Słomów, których dom strawił ogień (zrzutka.
pl ->„Krosinko pomoc dla pogorzelców”), a Gmina Mosina udzieliła im doraźnego wsparcia w postaci odzieży, pościeli, koców i żywności. Rodzina pogorzelców
otrzyma także od Gminy pomoc finansową, w ramach zasiłku celowego udzielanego
w takich sytuacjach.
Urząd Miejski w Mosinie uruchomił również specjalne subkonto, na które można
dokonywać wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców dotkniętych tragedią:
23 9048 0007 2101 0000 0215 0072
Nie bądźmy obojętni na los naszych sąsiadów, pomóżmy! 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Pomóżmy
poszkodowanym w pożarze

INWESTYCJE - STAN REALIZACJI

Sowinki

ul. Kolejowa

Drużyna

Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> trwa projektowanie.
Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
ul. Różana i Łąkowa w Pecnej-> projekt otrzymał pozwolenie na budowę.
Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku -> przygotowania materiałów do
ogłoszenia przetargu.
Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie –> projekt w trakcie realizacji i uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa ul. Piaskowej i Łąkowej (brakującego odcinka) w Mosinie
– w trakcie realizacji.
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 709 944, 08 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 węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec)
–> w trakcie realizacji. Zakończyły się prace budowlane na budowie zintegrowanego
węzła przesiadkowego w Drużynie i trwają prace odbiorowe.
Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń
Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń,

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
Mosina – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie.
Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie.
ul. Matejki w Mosinie I etap (budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz zjazdów i miejsc postojowych na odcinku do ul. Wodnej)-> w trakcie realizacji, zakończono
montaż kanału deszczowego, rozpoczęły się prace nad częścią drogową zadania.
Wykonawca: Adam Sobiech Firma Usługowo-Handlowa SOB-BRUK z Kościana
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 223 939,67 zł.
ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie – I etap (budowa chodników i jezdni na ul.
Łaziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej)
Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 614 232,84 zł.
Przygotowania materiałów do przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie).
Chodnik w ciągu ul. Kolejowej w Mosinie przebudowa etap I – odcinek od ul.
Dworcowej do ul. Śremskiej-> w dużym zaawansowaniu.
Wykonawca: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 216 173, 09 zł.
Modernizacja świetlicy w Rogalinku –>zakończono roboty budowlane.
Wykonawca: Constructo sp. z o.o. z Lubicza
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 377 000 zł.
Modernizacja świetlicy w Sowinkach I etap –> uzyskano pozwolenie na użytkowanie, wykonanie placu zabaw.
Wykonawca: Przemysław Birk, Mal-Bud ze Śremu
Koszt zadania - kwota zawarta w umowie: 884 580, 63 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą
–> w trakcie realizacji.
W ramach tej inwestycji powstaje budynek o kubaturze 9 716,9 m3 z powierzchnią użytkową
1 053,3 m2. W nowym budynku mieścić się będzie sala gimnastyczna o wymiarach 20,5
x 29, 6 m, salka korekcyjna, szatnie i łazienki z natryskami, magazyn na sprzęt sportowy,
kotłownia, a także pomieszczenie z możliwością przeznaczenia na stołówkę z cateringiem.
Ze starego budynku szkoły do sali gimnastycznej prowadzić będzie łącznik komunikacyjny.
W ramach infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie powstaną także boiska sportowe.
Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł.
Rozbudowa SP w Rogalinku –> przekazanie placu budowy wykonawcy, roboty rozbiórkowe.
Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko –>złożono wniosek o pozwolenie
na budowę.
Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –> prace projektowe na ukończeniu, trwa aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie wypracowanej z WZDW
i Urzędem Marszałkowskim zmiany przebiegu kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej.
Termomodernizacja SP w Daszewicach – wykonawca złożył skorygowany i uzupełniony projekt w zakresie termomodernizacji oraz projekt odprowadzenia wód opadowych
z połaci dachowych, trwa weryfikacja dokumentacji i przedmiarów robót.
Zagospodarowanie „Parku Strzelnica” –> w trakcie realizacji.
Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie
– trwa postępowanie o udzielenie zamówienia, dokonano uzupełnienia i modyfikacji
dokumentacji. Składanie ofert – do 12 kwietnia br. 			JN
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Borkowice, Bolesławiec, Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o dwa
rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków –
kompletowanie wymaganej dokumentacji,
• opracowanie nowych wniosków do
WPRiM na lata 2022 – 2031,
• przygotowanie procedury wraz z wyborem wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy bocznej
od ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku
do ZUK),
• realizacja ustaleń podjętych podczas
spotkania z udziałem Aquanet S.A. w spraw
zadań liniowych prowadzonych przez spółkę
na terenie gminy Mosina,
• budowa zbiornika wód opadowych przy
ul. Leśmiana w Mosinie – zakończono i rozliczono prace na obiekcie.
INNE
• podpisano umowę z wykonawcą na
opracowanie dokumentu „Aktualizacja
projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina na lata 2021-2036”
– aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Mosina na lata 2018 – 2033 przyjętego Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019.
GEODEZJA I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI
• przekazanie protokołu uzgodnień
z KOWR w sprawie nieodpłatnego przekazania działki pod inwestycję kładka dla drogi
rowerowej w Krosinku,
• przedstawienie oferty ustalenia odszkodowania za nieruchomość drogową w Borkowicach, która przeszła z mocy prawa na
własność Gminy,
• przygotowanie wniosku wieczystoksięgowego w sprawie ujawnienia prawa własności
Gminy Mosina do działki w Babkach oraz
w Drużynie,
• decyzje zatwierdzające projekty podziałów
nieruchomości (14), postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów nieruchomości (8), zaświadczenia o nadaniu numerów
porządkowych nieruchomościom (19), wezwania o uzupełnienie braków formalnych
w postępowaniach administracyjnych (6),
• korespondencja z Burmistrzem Miasta
Puszczykowa w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości położonej na terenie
Miasta Mosina przy granicy z terenem Miasta
Puszczykowa,
• oględziny w terenie w trakcie procedury
odszukania granic nieruchomości położonej
w miejscowości Nowinki,
• ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz Aquanet w formie aktu notarialnego
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– Czapury drogi wewnętrzne gminne,
• zlecenie przygotowania operatów szacunkowych do celów zbywania 2x (Wiórek sprzedaż przetarg, darowizna WZDW Mosina)
• ogłoszenie, publikacja i reklama ogłoszeń
o przetargach na sprzedaż nieruchomości
– 7x (ulice: Fredry, Bukowa, Żeromskiego,
Brandysa, Kościuszki, Wieniawskiego, Czapury Wiśniowa),
• analiza poprawności formalnoprawnej
operatów szacunkowych sporządzonych
na potrzeby sprzedaży i nabywania gruntów - 2x (aktualizacja Leśmiana, Daszewice
Wierzbowa).
MIENIE KOMUNALNE
• utrzymanie dróg: wbudowanie kruszywa
w ul. Topolowej w Pecnej na odcinku od nr 8
do nr 23, ul. Żwirowej posesji nr 19, w Pecnej,
w ul. Wąskiej w Pecnej (wyłagodzenie pochylenia), zlecenie wprowadzenia zmiany stałej
organizacji ruchu – ul. Łąkowa w Wiórku
(wprowadzenie lustra drogowego oraz oznakowania słupów energetycznych skrajni), ul.
Słowackiego w Mosinie (wyeliminowanie
parkowania pojazdów na chodniku), droga
gminna 333434P w Bolesławcu (uspokojenie
ruchu oraz oznakowanie przystanku autobusowego), ul. Strzelecka w Mosinie (ustawienie
słupka blokującego przy progu zwalniającym), droga Babki – Głuszyna (ostrzeżenie o stanie jezdni); podpisano umowę na
wykonanie zadań w 2021 r. – konserwacja
i przeglądy okresowe urządzeń sygnalizacji
świetlnej w Mosinie na skrzyżowaniu ul. Mostowej/Śremskiej/Leszczyńskiej/Wawrzyniaka oraz Leszczyńskiej/Krasickiego w 2021 r.,
odmalowanie oznakowania poziomego na
terenie gminy Mosina.
• uzgodnienia, decyzje, projekty organizacji
ruchu: 37 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 25 decyzji rocznych za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, 17 projekty tymczasowej organizacji ruchu, 5 spraw związanych z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów,
27 warunków technicznych dla przebiegu
trasowego urządzeń w pasie drogowym.
PLANOWANIE
PRZESTRZENNE
• decyzje: przygotowano 14 decyzji administracyjnych ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, wydano 131 zaświadczeń/postanowień o odmowie wydania
zaświadczenia oraz opinii urbanistycznych
dotyczących przeznaczenia terenu w mpzp,
kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających ze studium oraz związanych
z rewitalizacją, • miejscowe plany: wyłożenie
mpzp dla terenów wsi Krosinko oraz części
terenów miasta Mosina - etap II, z terminem
składania uwag do 15 marca br.; wyłożenie
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ZMIANY
W KOMUNALCE
PUK modernizuje tabor
Usługę odbioru odpadów od mieszkańców
na terenie gminy Mosina świadczy nasza
spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Dla poprawy jakości świadczonej usługi, spółka zamierza zakupić dwa nowe pojazdy.
- Gospodarka odpadami, którego ogniwem jest ich odbiór od mieszkańców, to ważne zadanie. Niestety sprzęt
którym obecnie dysponujemy, jest już wyeksploatowany. Potrzebujemy nowego, nowoczesnego taboru – mówi
Jan Gurgun, prezes zarządów spółek PUK i ZUK w Mosinie.
Jak wyjaśnia dalej, będą to dwa pojazdy – jeden z nich to pojazd dwukomorowy, który pozwoli na bardziej
sprawny i efektywny ekonomicznie odbiór odpadów od mieszkańców. Drugi – to pojazd jednokomorowy, ale wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników. To szczególnie ważna funkcja, bo
z pewnością wszyscy odczuwamy uciążliwość związaną z utrzymaniem czystości użytkowanych pojemników na odpady, szczególnie latem. – Do zakupu pojazdów jesteśmy gotowi. Mamy kompletną dokumentację,
wymagane zgody oraz opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia. Jeszcze w marcu uruchomimy
procedurę przetargową w trybie zamówień publicznych – informuje prezes spółek . – Sądzę, że uwzględniając
zarówno procedurę przetargową, jak i czas potrzebny na produkcję takich pojazdów, będą one mogły pojawić
się w naszej spółce na przełomie lipca i sierpnia tego roku.
Na powitanie wiosny - otwarcie PSZOK-u
Przez dwa dni, na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Mosinie, trwała akcja „Wspólnie witamy
wiosnę”. 20 i 22 marca, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadził zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych, zielonych, biodegradowalnych, elektrośmieci, odpadów segregowanych, gruzu. Każdy,
kto dostarczył takie odpady do PSZOK-u, otrzymał wiosenny upominek – sadzonkę kwiatów.
Wiosna to czas tradycyjnych, gruntownych porządków domowych. Celem akcji, było zachęcenie mieszkańców do przekazania odpadów w miejsce ich właściwego składowania, by nie zalegały na posesjach,
zakłócając ich porządek.
- W pierwszym dniu wiosny otworzyliśmy szerzej PSZOK mieszkańcom gminy i również zrobiliśmy w nim
porządki. Kończymy procedury umożliwiające otwarcie punktu w okresie od marca do listopada codziennie
(oprócz niedziel i wtorków) od 11.00 do 19.00 a w soboty od 9.00 do 17.00, tak aby skutecznie służył wszystkim
mieszkańcom – wyjaśnia prezes zarządu spółki. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Przez dwa dni
Mosiński PSZOK odwiedziło ponad 120 osób. Frekwencja, pomimo niesprzyjającej w sobotę pogody dopisała – była dwa razy większa od weekendowej. – To, że wspólnie dbamy o środowisko niech świadczy o ilości
zebranych odpadów: 33 m3 wielkogabarytów, 20 m3 papieru, 15 m3 elektrośmieci 10 m3 tworzyw sztucznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji. W najbliższej przyszłości planujemy organizację podobnych
wspólnych ekologicznych inicjatyw – mówi Jan Gurgun.
Ankieta satysfakcji
W lutym 2021 roku, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie przeprowadziło wśród
mieszkańców ankietę satysfakcji klienta – to pierwsza taka ankieta w historii mosińskiej spółki komunalnej.
– Zależało nam na poznaniu opinii mieszkańców o naszej pracy i poziomie świadczonych usług, co należałoby
w nich poprawić – wyjaśnia Jan Gurgun. – W ankiecie zapytaliśmy mieszkańców o szczegóły oceniające naszą
pracę, postawę i wizerunek. Zadaliśmy również kilka pytań otwartych, aby dać możliwość swobodnej wypowiedzi
na każdy temat. Otrzymaliśmy zwrotnie 177 wypełnionych ankiet, które teraz opracowujemy i analizujemy.
W tym tygodniu wnioski z ankiety omówione zostaną na zarządzie rozszerzonym, który przygotuje działania
korygujące i doskonalające. Zgłoszone uwagi, będą istotne przy wdrażaniu planu naprawczego funkcjonowania
naszej spółki oraz budowanej od podstaw strategii działania – informuje prezes spółki.			
									Joanna Nowaczyk
Od października 2020 roku funkcję prezesa ZUK i PUK pełni pan Jan Gurgun. Został wybrany na to
stanowisko w wyniku przeprowadzonego konkursu, jako najlepszy kandydat, czego widzimy już pierwsze
przejawy. Obecnie kończymy opracowanie strategii rozwoju spółek, pierwszymi działaniami modernizującymi
oba zakłady są zakupy samochodów bezpylnych, które będą zawoziły nasze odpady do
najbardziej nowoczesnej instalacji ZGO w Jarocinie. Razem z panem prezesem będziemy
dokonywali kolejnych zakupów, kolejnych działań tak, aby służyły one jak najlepiej
mieszkańcom Gminy Mosina. 			
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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Przedogródki –
wspólnie dbajmy
o otoczenie
Krajobraz, w którym żyjemy, to także nasze bezpośrednie otoczenie – przestrzeń miasta
i wsi. Wychodząc naprzeciw inicjatywom oddolnym, także zgodnie z własnym przekonaniem,
samorząd gminy Mosina chce poprawić estetykę naszego krajobrazu i wprowadzić zasady sytuowania obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń. Gmina Mosina przystąpiła do opracowania uchwały krajobrazowej wprowadzającej takie regulacje, z udziałem społeczeństwa
w roli konsultanta -> s. 3. Jednak zanim uchwała krajobrazowa powstanie i zacznie obowiązywać
jako prawo miejscowe, już teraz możemy podejmować wspólne działania dla poprawy estetyki
naszego otoczenia. Przykładem takich działań są tzw. przedogródki.
Bardzo cieszy fakt, że wielu mieszkańców z poczucia dbałości o najbliższe otoczenie i potrzeby podniesienia jego estetyki, dokonuje nasadzeń zieleni pomiędzy swoimi nieruchomościami
a ulicą – to bardzo cenna inicjatywa dla poprawy naszego krajobrazu. Nie zawsze jednak,
mimo jak najbardziej dobrych intencji, takie nasadzenia wykonywane są w sposób przemyślany, czasem wprowadzają pewien chaos estetyczny, a bywa, że ograniczając widoczność na
drodze stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie w pobliżu skrzyżowań i zjazdów. Urząd
Miejski w Mosinie zwraca się prośbą o każdorazowe uzgadnianie chęci wykonywania nasadzeń
przed Państwa posesjami, w tzw. przedogródkach, by nie powodowały ewentualnych kolizji
z bezpieczeństwem i harmonizowały z resztą otoczenia.
Zachęcamy Państwa do urządzania przedogródków, wspólnie podnośmy estetykę otoczenia.
Zamiar nasadzenia zieleni przed posesją, w Urzędzie Miejskim w Mosinie konsultować można
z panem Michałem Dudziakiem z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.
611018-246, e-mail: michal.dudziak@mosina.pl. Jako Gmina deklarujemy współpracę z naszymi
mieszkańcami, którzy zgłoszą chęć założenia przedogródka. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Wilki – jak postępować

W ostatnim czasie pojawiają się informacje medialne o pojawianiu się wilków w sąsiedztwie siedzib
ludzkich. Zwiększenie populacji tego gatunku, zasiedlanie nowych terenów i pojawianie się w sąsiedztwie
siedzib ludzkich wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji konfliktowych obejmujących w szczególności
szkody jak i zagrożenie bezpieczeństwa człowieka. Wilk jest drapieżnikiem, który może być niebezpieczny
dla człowieka, jednak z reguły boi się ludzi, unika z nimi kontaktu, a spotkania człowiek-wilk mają charakter incydentalny. Wilki szukają spokojnych miejsc na odpoczynek i wychowanie młodych w dużych
kompleksach leśnych. Jednak poszukując pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu siedzib ludzkich lub
innych miejsc naszej aktywności, a postępowanie człowieka może powodować narastanie konfliktów.
Jeżeli mieszkamy na skraju kompleksu leśnego, spacerujemy po lesie jako turyści należy przestrzegać zasad:
• nigdy nie dokarmiać wilków, zapewniać właściwą opiekę nad domowymi psami, zwłaszcza podczas
spacerów po lesie prowadząc je na smyczy, przetrzymywać odpady spożywcze w szczelnych, zamykanych
pojemnikach, w szczególności odpadów mięsa i wędlin, które mogą zwabiać drapieżniki, nie pozostawiać
resztek jedzenia w lesie, w koszach na parkingach leśnych, pod wiatami i winnych miejscach odpoczynku
dla turystów, resztki jedzenia pakujemy i zabieramy ze sobą, aby zwierzęta nie postrzegały ludzi jako dostarczycieli pokarmu. Wilki są zazwyczaj bardzo ostrożne i płochliwe, ale młode osobniki są ciekawskie,
mogą zatrzymywać się i przyglądać z większej odległości nie uciekając przed nami natychmiast. Ataki
wilków są niezmiernie rzadkie, niemniej jednak zawsze powinno brać się pod uwagę, że duże drapieżniki
mogą okazać się niebezpieczne np. gdy są dokarmiane przez ludzi, oswajane, chore lub ranne. Jeśli wilk
zbliża się na odległość mniejszą niż ok. 30 m lub przygląda się zbyt długo, należy:
• unieść ręce i machać nimi szeroko, pokrzykiwać głośno, ostrym tonem w stronę wilka, rzucić w jego
stronę przedmiotami będącymi w zasięgu ręki (np. grudy ziemi, kamienie), wycofać się spokojnie, można
przyspieszyć po upewnieniu się, że zwierzę jest daleko, zawiadomić o zdarzeniu Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska i właściwy urząd gminy. W przypadku Gminy Mosina o takiej sytuacji należy
zawiadomić Urząd Miejski w Mosinie - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 61
8109-503, tel. kom. 722 323 208 (całodobowo), e-mail: gczk@mosina.pl. Na podstawie publikacji
Sabiny Nowak i Roberta W. Mysłajka pt. „PO SĄSIEDZKU Z WILKAMI”, Stowarzyszenie dla Natury,
która dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej polskiwilk.org.pl ->Edukacja->Nasze publikacje
Szczegóły postępowanie na wypadek spotkania wilka podane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Poznaniu dostępne są na stronie mosina.pl->Komunikaty 
Oprac. J. Nowaczyk
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mpzp obejmującego część działki o nr ewid.
468/4 obręb Radzewice (do 1 kwietnia br.) z
terminem składania uwag do 16 kwietnia br.
(10 marca br. odbyła się dyskusja publiczna),
• uchwała krajobrazowa dla Gminy Mosina
-> s. 3, • prace związane ze zmianami i aktualizacją informacji dot.: planowania przestrzennego na stronie internetowej i BIP, poprawą
funkcjonalności Systemu Informacji o Terenie
dostępnej na stronie geoportal.mosina.pl.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• gospodarka odpadami, utrzymanie
czystości i porządku: podpisano list intencyjny z Gminą Świdnik - pozyskanie
dla potrzeb gminy aplikacji do weryfikacji
prawidłowości złożonych deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych; interwencje w sprawach
zgłoszeń nienależytego odbioru odpadów;
usuwanie dzikich wysypisk śmieci zgłaszanych przez mieszkańców, w tym z wykorzystaniem aplikacji EcoHarmonogram; •
gospodarka wodna: spotkanie PGW Wody
Polskie w Poznaniu z omówieniem możliwości współpracy w zakresie utrzymania
miejskiego odcinka kanału Mosińskiego
w roku 2021; • ochrona powietrza: realizacja gminnego programu w sprawie dotacji
celowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji
- od 1.01 do 18.03.br złożono 32 wnioski
o dofinansowanie, podpisano 22 umowy,
odnotowano 2 rezygnacje; realizacja we
współpracy z WFOŚiGW programu „Czyste
powietrze”; prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook MOSINA
BEZ SMOGU; badano możliwość udziału
Gminy w programie STOP SMOG. • zieleń
i ochrona przyrody: zawarto umowę na wykonanie testu obciążeniowego na drzewie
pomnikowym w Radzewicach; wykonano
zabiegi pielęgnacyjne na pomnikowym dębie
w Rogalinku; złożono 1 wniosek do Starosty
Poznańskiego o usunięcie drzew w Krosinku
w związku z realizowaną inwestycją oświatową; przygotowywano projekty nasadzeń
kompensacyjnych do decyzji Starosty Poznańskiego; przeprowadzono kontrole wykonania uwag do nasadzeń z roku 2018, 2019;
ustalano terminy nasadzeń drzew z WZDW;
przygotowano dokumentację do udzielenia
zamówień w zakresie zieleni na rok bieżący;
zaplanowano obsadzenia sezonowe donic na
terenie miasta Mosina; przygotowano porozumienie w zakresie pielęgnacji zieleni i sadzenia roślin na terenie gminy; przygotowano
zestawienie nasadzeń kompensacyjnych do
wykonania wraz ze specyfikacją wykonania
i pielęgnacji roślin na terenie gminy; spotkanie ws. zagospodarowania placu zabaw na
terenie parku Ptasiego. 
opracowała Joanna Nowaczyk
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Komunikat „500+”

Korzystaj z MKM – załóż kartę!

Mosińska Karta Mieszkańca rozwija się dla Was! Program skierowany
jest do wszystkich mieszkańców Gminy Mosina - zarówno tych, którzy
mieszkają tutaj na stałe, ale również dla płacących u nas podatki. Poza
rabatami, które oferują partnerzy MKM, czyli lokalne firmy, mieszkańcy
mogą korzystać również ze zniżek jakie dają instytucje gminne. Od 1 stycznia
br. jej posiadacze mogą m.in. bezpłatnie korzystać z komunikacji gminnej
na liniach: 691 (Mosina – Krosno – Borkowice), 692 (Mosina – Ludwikowo
Szpital – Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe), 693 (Mosina
– Sowiniec – Sowinki – Baranowo – Krajkowo), 698 (Mosina – Rogalinek –
Sasinowo – Wiórek), 699 (Mosina – Radzewice – Mieczewo – Kórnik), 694
(Mosina – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Mosina). Można
korzystać ze zniżek na biletowane wydarzenia w Mosińskim Ośrodku
Kultury, a także taniej kupić m.in. karnety na siłownię i zajęcia sportowe
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. Już wkrótce kolejna nowość dla
posiadaczy Mosińskiej Karty Mieszkańca. Chcąc zadbać o naszych najmłodszych mieszkańców Gmina Mosina wspólnie z wydawnictwem Roger
Publishing wydała segregator pediatryczny „Elegancko Rosnę”. Segregator
pediatryczny to praktyczne miejsce do przechowywania dokumentacji
medycznej dzieci oraz kompendium wiedzy medycznej dla rodziców. Jego
główne funkcje to pomoc w uporządkowaniu i segregacji dokumentów
medycznych dziecka, pomoc w zmniejszeniu niepokoju rodziców oraz
poprawa współpracy na linii rodzic – lekarz. O segregator będą mogli
ubiegać się posiadacze Mosińskiej Karty Mieszkańca, których pociechy
urodziły się w 2021 roku. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony mkm.mosina.pl szczegółowe informacje i start
Pakietu Noworodkowego już wkrótce!
Aby otrzymać Mosińską Kartę Mieszkańca wystarczy być zameldowanym
na terenie gminy Mosina i złożyć wniosek online poprzez stronę mkm.
mosina.pl. Karta jest wydawana bezpłatnie i wysyłana na wskazany adres pocztą. Jeżeli masz problem z dostępem do Internetu lub komputera,
wniosek online o Mosińską Kartę Mieszkańca możesz wypełnić w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w Punkcie Obsługi Karty Mieszkańca: pl. 20
Października 2, 62-050 Mosina (lokal sąsiadujący z budynkiem Urzędu,
przejście od strony rynku przez pasaż lub od ul. Wąskiej) w godz. pracy
Urzędu, tel. 61 1018 220. Pełna oferta zniżek dostępna jest na stronie
mkm.mosina.pl ->Partnerzy. Pakiet korzyści dla posiadaczy Karty będzie
się zwiększać. Do tej pory, od września 2020 r. Urząd Miejski w Mosinie
wydał już 963 karty mieszkańca. 
Oprac. JN

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że przyjmowanie
wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 w formie
papierowej można składać od
1 kwietnia 2021 r. Wnioski do pobrania wystawione są przed
siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowej 4. Dostępne są również do pobrania na stronie www.
ops.mosina.pl
Wypełnione wnioski można składać do skrzyni wystawionej
przed Mosińskim Ośrodkiem Kultury (wejście od strony banku)
w godzinach:poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od
7:00 do 15:00. Nadal istnieje możliwość składania wniosków
o 500+ także drogą elektroniczną, do czego zachęcamy! Złożenie wniosku drogą elektroniczną zapewnia sprawniejsze
rozpatrzenie wniosku i przekazanie informacji o przyznaniu
świadczenia. 		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

funkcjonowanie OPS

Informujemy, że z dniem 1 marca 2021 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mosinie wznowił bezpośrednią obsługę klienta.
Pracownicy socjalni oraz pracownicy działu świadczeń rodzinnych pełnią dyżury codziennie w następujących godzinach:
Dział świadczeń rodzinnych : poniedziałek 8.00 – 12.00,
wtorek, środa 7.00 – 11.00, czwartek, piątek 11.00 – 15.00.
Pracownicy socjalni: poniedziałek 12.00 – 16.00, wtorek, środa
11.00 – 15.00, czwartek, piątek 7.00 – 11.00.
Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa,
klienci zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką
oraz do dezynfekcji rąk. We wszystkich niewymagających
osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować
się telefonicznie/Dział Pomocy Społecznej 618192082, Dział
Świadczeń Rodzinnych 61 8981313/ lub drogą elektroniczną
ops@ops.mosina.pl
Jednocześnie informujemy, że w poniedziałki w godzinach
8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 –
15.00 wszelką korespondencję zapakowaną w kopertę i opisaną
nazwą działu do którego ma trafić, będzie można wrzucać do
urny znajdującej się przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uwaga! Podane informacje mogą ulec zmianie w przypadku
wprowadzenia zmian w obostrzeniach związanych z pandemią.
Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ops.mosina.pl w zakładce
Aktualności.  		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

W sprawie spółki
Na sesji w dniu 4 marca br. Rada Miejska w Mosinie podjęła
dwie uchwały: w sprawie obniżenia kapitału zakładowego odpowiedzialnej za realizację zadania budowy basenu spółki Park
Strzelnica oraz w sprawie podjęcia czynności zmierzających do
połączenia tej spółki ze spółką Zakład Usług Komunalnych
w Mosinie. Po tym fakcie do Urzędu Miejskiego w Mosinie
wpłynęły opinie prawne dotyczące możliwości dalszego funkcjonowania spółki. Odbędzie się również dodatkowe spotkanie
Komisji Budżetu i Finansów na temat możliwości wybudowania
basenu w ramach programu Jessica 2. O dalszych szczegółach
będziemy informowali w kolejnym numerze „Informatora Mosińskiego”.  					
JN
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Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań

1 kwietnia br. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań. O obowiązku spisowym:
Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane
metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest
zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający
na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie,
zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis internetowy
będzie przeprowadzany do 30 czerwca 2021 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym
nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są
zbierane metodami: • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego
przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od
respondenta do formularza spisowego, • wywiadu bezpośredniego,
przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu.
Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.
Szczegóły dotyczące spisu oraz zbieranych w nim danych – na
stronie spis.gov.pl, a także mosina.pl->komunikaty.
Infolinia spisowa – tel. 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-18.00. Źródło: Główny Urząd Statystyczny 		
					
Oprac. JN

ZCOiT dla mieszkańców

Przypominamy, że Gmina Mosina obok 7 innych gmin powiatu
poznańskiego, przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka
medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego mogą korzystać
także nasi mieszkańcy. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych z powodu wieku
lub niepełnosprawności oraz do opiekunów takich osób. W ramach
Zintegrowanego Systemu Opieki i Teleopieki (ZCOiT), takie osoby
mogą korzystać z Teleopieki i opieki Teleasystenta, wsparcia specjalistów: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa,
a bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, osoby których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, a także osoby u których występuje
ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie
ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego, mogą uzyskać kwalifikację do Dziennego Domu
Opieki Medycznej, zlokalizowanego w Gminie Dopiewio, który
zapewnia opiekę stacjonarną od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00, z zapewnionym wyżywieniem i transportem. Dla
opiekunów osób korzystających ze wsparcia ZCOiT uruchomione
zostało Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych – zapewnienie
indywidualnych szkoleń i poradnictwa w zakresie pielęgnacji osób
niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas
opieki.Szczegóły, o których pisaliśmy w poprzednim numerze „Informatora Mosińskiego”, dostępne są także na stronie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mosinie: ops.mosina.pl->Aktualności.
Mieszkańcy Gminy Mosina zainteresowani wsparciem w ramach
Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki mogą kontaktować
się z koordynatorem projektu z ramienia Gminy: tel. 61 8 192 082,
kom. 501 133 916.  				
JN
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Targi on-line
Tegoroczna, 15. Edycja Targów Edukacji i Pracy w dniu 9 marca, stanowiła nie
lada wyzwanie dla nas – Gminnego Centrum Informacji w Mosinie i naszego
organizacyjnego partnera – Zespołu Szkół w Krośnie. Zorganizowana został
w koniecznej w tym roku formule wirtualnej. Jak co roku dopisali nasi wspaniali
wystawcy w liczbie 15, a do „rodziny targowej” dołączyły nowe placówki. Nie
zawiedli też uczniowie naszych szkół podstawowych z klas 7 i 8, którzy mieli do
dyspozycji wiele ciekawych prezentacji wyboru kierunku kształcenia, ścieżki zawodowej, a także zadawania bezpośrednio pytań dot. rekrutacji czy oferty szkoły.
Rodzice i uczniowie mogli korzystać z modułu dot. praktyk zawodowych, gdzie
znajdowały się informacje na temat pracodawców oferujących taką możliwość
w przypadku wyboru szkoły branżowej lub technikum jako następnej po szkole
podstawowej. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia miały do dyspozycji
zespół prezentujący oferty pracy i bezpłatne szkolenia. Jak co roku przygotowaliśmy dla uczniów konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, tym razem online. To nowe
doświadczenie organizacyjne – Targów wirtualnych, przetarło szlaki dla innych,
którzy taką formułę wybiorą. Zależało nam na kontynuacji rozpoczętej kilkanaście
lat temu inicjatywy, a z nowym partnerem - Zespołem Szkół w Krośnie, udało
nam się je przeprowadzić bardzo sprawnie i skutecznie z zapewnionym ogromnym
wsparciem techniczno-organizacyjnym i zaangażowaniem, za które serdecznie
dziękujemy! Od uczestników zebraliśmy wiele ciepłych słów podziękowania oraz
pomysłów, podpowiedzi na przyszłość. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym
targi udało nam się zorganizować.
Druga część 15. Targów Edukacji i Pracy to zapowiadane wcześniej tzw. Targi po Targach – dla tych, którzy chcieliby jeszcze raz przejrzeć ofertę wszystkich
wystawców lub nie mogli bezpośrednio w nich uczestniczyć. Przygotowaliśmy
zestawienia najważniejszych informacji z Targów 9 marca. Dla przypomnienia,
publikujemy praktyczne informacje o praktykach zawodowych oraz prezentacje/
filmy poszczególnych szkół ponadpodstawowych. Z kolei osoby bezrobotne lub
szukające pracy mogą znaleźć informacje o tym jak i gdzie szukać pracy, jak zdobyć
dofinansowanie na założenie własnej działalności czy podnieść swoje kwalifikacje
za darmo: Targi po Targach->gci.mosina.pl->aktualności->XV Targi Edukacji i Pracy
część 2/Targi po Targach 			
Karolina Adamczyk-Pięta
Gminne Centrum Informacji UM

Wyłożenie planu - radzewice
Do 16 kwietnia br. zainteresowani mogą składać uwagi do projektu miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr
ewid. 468/4 obręb Radzewice. Od 9 marca do 1 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach
pracy Urzędu, trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4
obręb Radzewice, zapoczątkowanego uchwałą nr XX/140/19 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 r. Projekt mpzp jest zamieszczony także na stronie
internetowej Gminy Mosina pod adresem: mosina.pl ->BIP -> Organy Gminy->
Burmistrz -> Obwieszczenia planistyczne -> Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 31
marca br. o godz. 11.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość
(online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po
wcześniejszym zgłoszeniu wraz z przekazaniem oświadczenia (dostępne w ww.
zakładce) – do godz. 9.00 dnia 31 marca 2021 r. na adres e-mail: pp@mosina.
pl. Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść do niego 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 dnia 16 kwietnia 2021 r. 		
Oprac. JN
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Tradycje przetrwały

Latem 1921 r. w Mosinie powstała pierwsza, męska drużyna harcerska. Jej założycielami byli Feliks Szulakiewicz,
Marcin Stachowiak i Stefan Jelewski, do których wkrótce
dołączyli kolejni harcerze. Nowopowstała drużyna została
zarejestrowana w Wielkopolskiej Komendzie Chorągwi
ZHP jako Drużyna im. Bolesława Chrobrego. W maju 1922 r., przyjęła
ona z rąk przedstawiciela Komendy Chorągwi swój sztandar. Pierwsza
drużyna harcerek działała w Mosinie w latach 1932-1933. Kolejna powstała we wrześniu 1938. Jej założycielką była dh Lucyna Komorowska.
Najstarsza, mosińska drużyna harcerska wciąż istnieje i prowadzi działalność do dziś. Wichry historii przetrwał także historyczny sztandar
tej drużyny, tak jak i harcerskie tradycje w Mosinie. Z pokolenia na pokolenie, te tradycje i harcerskie ideały przekazywali rodzice dzieciom,
dziadkowie wnukom. Przyznało to w ankiecie przeprowadzonej z okazji
jubileuszu mosińskiego harcerstwa przez Hufiec ZHP Mosina „Okiem
rodzica” troje na trzynastu rodziców młodych harcerzy, zapytanych o
powody wstąpienia do harcerstwa ich dzieci. W Mosinie i jej okolicach
wciąż mieszkają kilkupokoleniowe rodziny harcerzy. To starsze pokolenie
nie zawsze nosi jeszcze mundur, lecz jak uważa społeczność harcerska,
harcerzem pozostaje się do końca życia. Co jeszcze przyciąga dziś dzieci
i młodzież do harcerstwa? Na pewno jak dawniej przygoda – tak odpowiedziała większość respondentów w ankiecie, a po za tym – „nauka
samodzielności”, „integracja z rówieśnikami”, „lekcja współpracy”, a nade
wszystko wartości, jakimi kieruje się harcerstwo, które jest, jak przyznał
jeden z rodziców, doskonałą szkołą życia.
Co zdaniem rodziców, daje ich dzieciom udział w zbiórkach, biwakach,
czy obozach? Oto przykładowe odpowiedzi uczestników: Mama 8-letniej
zuchenki: „Dobrze się bawi, a przy okazji uczy się”.
Tata 8-letniego Jasia: „Nabywa nowe umiejętności społeczne i indywidualne”. Mama trzech harcerzy: „Poznaje wartości poprzez wspólną
zabawę, uczy się szacunku do innych, kształtuje swoją osobowość poprzez dążenie do zdobywania nowych sprawności”. Wszyscy respondenci,
zachęcaliby innych rodziców do zapisania swoich dzieci na harcerskie
zbiórki, bo jak stwierdzili, to połączenie świetnej przygody, zabawy, ale
i usamodzielnianie się dziecka.
Tradycje harcerskie w Mosinie są kontynuowane. Obecnie Hufiec ZHP
Mosina skupia ponad 200 harcerzy i zuchów w 14 jednostkach – drużynach, gromadach zuchowych i instruktorskim kręgu. Joanna Nowaczyk
niegdyś mama mosińskiej harcerski

marzec / kwiecień 2021

Dawna Mosina

6 marca w Galerii Historycznej nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej
dawnej Mosinie – „Mosina na archiwalnych pocztówkach i fotografiach”.
Pretekstem były prezentacje naszego miasta na starych pocztówkach i starych
zdjęciach – online na FB Galerii Sztuki w Mosinie. Ekspozycję online uzupełniają dokumenty. Niektóre opracowania można wypożyczać. Wystawa
czynna będzie do 16 maja. Kuratorem wystawy jest Agnieszka Bereta. 
Galeria Sztuki w Mosinie

Imieniny Ludolfiny

Co roku 12 marca obchodzimy w Polsce Dzień Matematyki, a 14 marca,
na całym świecie, Dzień Liczby Pi.
Liczba Pi (grecka litera π) jest pomocna w obliczaniu pola i obwodu koła.
Nazywana jest też Ludolfiną – zawdzięcza swoje imię holenderskiemu matematykowi Ludolphowi van Ceulenowi, który pod koniec XVI wieku obliczył
jej wartość z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Jest liczbą nieskończoną, ale jej przybliżona wartość stosowana w szkole wynosi 3,14. W Stanach
Zjednoczonych datę zapisuje się zaczynając od miesiąca, stąd amerykański
fizyk Larry Shaw wpadł w 1988 r. na pomysł obchodów Dnia Liczby Pi
właśnie 14 marca.
W tym roku w naszej szkole, nauczycielki matematyki (M. Kasprzak,
J. Konara, B. Marczak, K. Żmuda) zaproponowały uczniom zabawę w zobrazowanie liczby Pi. Ograniczeniem była tylko uczniowska wyobraźnia.
Zadziwiające, śmieszne a nawet smaczne liczby Pi, utrwalone na zdjęciach,
wzbudziły zachwyt i podziw dla ogromnej kreatywności i pracochłonności wykonania. Zgłoszono 50 zdjęć prac wykonanych z nakrętek, kwiatów,
pomponików, rodzynek, makaronu, kawy, ale i… butów, figurek koni, rolek
po papierze toaletowym. Trudno to sobie wyobrazić? Warto zajrzeć na stronę
szkoły i odwiedzić galerię prac na szkolnym Facebooku. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku uda nam się powtórzyć tę zabawę już w budynku szkoły
i cieszymy się, że kolejny raz okazało się, że matematyką można świetnie się
bawić. 				Marzena Kasprzak / SP 2 w Mosinie

Z przykrością informujemy, że zmarł

Marian Osuch

wieloletni Sołtys Sołectwa Wiórek,
Radny Rady Miejskiej w Mosinie
dwóch kadencji
w latach 2010 – 2018.

Dzień sołtysa

W marcu obchodziliśmy Dzień Sołtysa i właśnie z tej okazji, Wicestarosta Tomasz Łubiński uhonorował zasłużonych sołtysów z powiatu poznańskiego specjalną statuetką, między innymi naszego Sołtysa Sołectwa Drużyna,
Nowinki Erazma Walkowiaka z ponad 50-letnim stażem
sołtysowania. Panu sołtysowi Walkowiakowi gratulujemy,
a wszystkim sołtysom, radom sołeckim, przewodniczącym i zarządom mosińskich osiedli, dziękując za ich ofiarną pracę na rzecz
swoich społeczności, życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów
w ich działalności! 				
JN
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Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom
zmarłego Śp. Mariana Osucha
wyrazy głębokiego współczucia składają

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Burmistrz Gminy
Mosina
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Czynności analityczno-informacyjne CBA w Urzędzie
Szanowni Mieszkańcy!
Informuję Państwa, że poznańska Delegatura Centralnego
Biura Antykorupcyjnego zwróciła się do mnie pismem z prośbą
o przedłożenie dokumentacji związanej z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych: na wykonanie wszystkich inwestycji
powyżej 200 000 zł netto – w okresie od 2016 do 2021 roku, na
wykonanie adaptacji ze zmianą sposobu użytkowania na Urząd
Miejski budynku przy ul. Dworcowej w Mosinie (budynek po
ośrodku zdrowia), dokumentacji związanej z przygotowaniem
i realizacją budowy miejskiej pływalni w Mosinie. Delegatura CBA
w Poznaniu, zwróciła się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na pytanie o przesłanki formalne i prawne dotyczące inwestycji Aquanet S.A. w ul. Sosnowej w Pecnej. Kopie całej, obszernej
dokumentacji wskazanej w piśmie Delegatury CBA w Poznaniu,
zostały przygotowane przez oddelegowanych pracowników Urzędu
Miejskiego w Mosinie w dniach 11 – 19 marca br., a następnie
przekazane Delegaturze.
W odpowiedzi ma moją prośbę o wyjaśnienie celu działania
poznańskiej Delegatury CBA, otrzymałem informację, że obecnie prowadzi ona czynności analityczno-informacyjne, które nie
kończą się protokołem, a jednostka (w naszym przypadku Gmina
Mosina) nie zostanie poinformowana o wynikach tych czynności.
Jedynie w przypadku ujawnienia w toku takich czynności analityczno-informacyjnych jakiś nieprawidłowości, wszczynane jest
postępowanie kontrolne, z konkretnym przedmiotem i terminem
kontroli oraz jej zakresem, zakończone protokołem pokontrolnym.
Szanowni Państwo!
Postępowanie prowadzone przez CBA to być może pokłosie medialnych przekazów, w których radny Marcin Ługawiak (Klub
Radnych Gminy Mosina “OdNowa”) używał sformułowania „ko-

Rozlicz PIT w Gminie Mosina
- zostaw swój podatek
tu, gdzie mieszkasz!

Trwa okres rozliczeń podatkowych. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego
ogromna część dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie, dlatego
tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca
zamieszkania. Dochody Mosiny to ponad 190 mln zł. Na tę kwotę składa
się właśnie część podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również
dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych.
Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku
publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W
projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
(IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. Gmina
Mosina jest jednym z wielu samorządów, które wzięły udział w tej akcji.
Udostępniony przez gminę program umożliwia łatwe i bezpłatne rozliczenie
PITu, a także swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Jest to kolejny
element kampanii „Zainwestuj w rozwój Gminy Mosina - zostaw swój
podatek tu, gdzie mieszkasz”.
• Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w Gminie
Mosina. • Nie musisz być zameldowany w gminie Mosina. • Nie musisz
składać żadnych dodatkowych dokumentów. • Zachowaj potwierdzenie
złożenia deklaracji PIT.
Co daje rozliczenie PITu za pośrednictwem programu?

INFORMACJE Z URZĘDU

rupcja polityczna”. Jak przekazywałem wcześniej, sprawa inwestycji w rejonie ul. Sosnowej w Pecnej podjęta została formalnie
w roku 2016 poprzez złożenie wniosku do budżetu na rok 2017
przez radnego Waldemara Wiązka na ręce przewodniczącej Rady
Miejskiej Małgorzaty Kaptur.
Sprawa domu opieki nad osobami starszymi podjęta była znacznie
wcześniej – w kadencji 2010-2014, czyli w okresie zanim jeszcze
zostałem zastępcą burmistrza. W czasie spotkania publicznego
8 kwietnia 2013 r. przy okazji opracowywania Strategii Rozwoju
Gminy Mosina „Mosina 2020+”, wniosek do tego dokumentu
dotyczący potrzeby powstania takich domów złożył Waldemar
Wiązek. W Strategii na str. 93 określono zatem: „W gminie obserwuje się postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Wzrost
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oznacza większe zapotrzebowanie na opiekuńcze i medyczne usługi geriatryczne. Gmina
będzie wspierać utworzenie domu opieki”.
Strategia została przyjęta na sesji 30 stycznia 2014. Została ona
zredagowana i opracowana przez firmę DGA Optima Sp. z o.o. za
łączną kwotę 54 120 zł. Przedstawicielem firmy DGA był wówczas
obecny radny Marcin Ługawiak, który z ramienia firmy uczestniczył we wspomnianym wyżej spotkaniu 8 kwietnia 2013 r.,
a który dziś używa pojęcia korupcja polityczna.
Zapewniam Państwa, że jesteśmy Urzędem transparentnym
i nie spodziewam się ujawnienia żadnych nieprawidłowości, które
spowodowałyby wszczęcie kontroli CBA. O skutku prowadzonych
obecnie czynności przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, poinformuję Państwa niezwłocznie. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

• dwa razy więcej ulg podatkowych – dzięki podpowiedziom systemu,
• gwarancja 100% poprawności obliczeń – zapewniona w regulaminie
usługi, • prosta obsługa i proste pytania – bez cytowania ustaw i języka
prawnego, • obsługa wszystkich druków PIT – rozliczysz nawet najbardziej
nietypowe przychody, • wystawiamy oficjalne UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez internet, • przyspieszony zwrot
podatku – otrzymasz już w 45 dni.
Szczegóły na mosina.pl -> wydarzenia.
Red.

NGO zapraszamy
do współpracy
Urząd Miejski w Mosinie rozpoczyna prace nad aktualizacją
bazy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Mosina. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkie NGO-sy do
współpracy. Baza zostanie rozbudowana z wykorzystaniem portalu mosina.konsultacjejst.pl i pojawi się na stronie w kwietniu.
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych
oraz strony mosina.pl Przypominamy również, że wszystkie
organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) na naszej stronie znajdą wiele ciekawych informacji m.in.
o ogłoszonych konkursach, grantach oraz ważnych zmianach
w przepisach. https://www.mosina.pl/organizacje-pozarzadowe. 					Jakub Modrzyński
Referat Promocji i Kultury
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STRAŻNICY INTERWENIOWALI
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20 lutEGO– 19 marCA
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 54 osoby, z czego 18
zostało pouczonych, wobec 19 sprawców wykroczeń zastosowano
postępowanie mandatowe na kwotę 2 650 zł. 17 osób legitymowano
w związku z wykonywaniem czynności wyjaśniających dot. zgłaszanych
spraw i interwencji. Osoby pouczone: 8 za nieprawidłowe parkowanie
samochodów, 2 za brak wymaganego przepisami oświetlenia pojazdów,
2 za niesprawowanie kontroli nad zachowaniem psów, 2 za niezakrywanie ust i nosa maseczką, 1 za naruszenie postanowień Regulaminu
utrzymania czystości i porządku, 1 za usiłowanie spożywania alkoholu
w miejscu publicznym, 1 za zaśmiecanie miejsc publicznych, 1 za palenie
tytoniu w miejscu zabronionym. Osoby ukarane: 5 za spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym, 3 za niedopilnowanie psów, 3 za spalanie odpadów,
2 za naruszenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku (wylewanie
się szamba), 1 za zaśmiecanie, 1 za odmowę założenia maseczki pomimo
upomnienia, 1 za nieobyczajny wybryk, 1 za nie zastosowanie się do polecenia przeparkowania pojazdu zaparkowanego w miejscu zabronionym,
1 za wjazd do lasu bez zgody właściciela, 1 za umyślne wprowadzenie
w błąd co do tożsamości własnej (art. 65 § 1 KW).
• Wykonano 52 wspólne patrole z funkcjonariuszami Komisariatu Policji
w Mosinie. W trakcie służb kontrolowano przestrzeganie kwarantanny,
podejmowano interwencje domowe oraz zabezpieczano miejsca zdarzeń
losowych.
• Przeprowadzono 19 kontroli w zakresie spalania odpadów (uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach)
na nieruchomościach. W 3 przypadkach (Pecna, ul. Różana, Mosina, ul.
Strzelecka oraz pl. 20 Października) stwierdzono popełnione wykroczenie.
• Odłowiono 5 psów, które zostały umieszczone w przytulisku. 2 nieodebrane psy przetransportowano do Schroniska w Skałowie.
• Przyjęto 116 interwencji od mieszkańców, które dotyczyły: 36 zwierzyny (dzikiej, bezpańskiej, padłej, sprawdzenia warunków bytowych), 26
dotyczyło ochrony środowiska (w tym podejrzenia spalania odpadów),
24 ochrony spokoju i porządku publicznego, 12 czystości i porządku, 12
ruchu drogowego (w tym nieprawidłowego parkowania), 6 uszkodzeń
infrastruktury i innych awarii.
Wybrane interwencje:
• 20 lutego – w związku z roztopami i zalanymi drogami gruntowymi
patrole na I i II zmianie współpracowały z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego: wszystkie zgłoszenia i zauważone miejsca wymagające odpompowania wody były zgłaszane dyżurnemu centrum, który
dysponował gminne jednostki OSP; patrol przewiózł na izbę wytrzeźwień
nietrzeźwego mężczyznę, który leżał na chodniku u zbiegu ul. Strzeleckiej
i Polnej w Mosinie,
• 21 lutego – podczas wspólnej służby z Policją kontrolowano kwarantanny, a ponadto interweniowano w Rogalinie w związku ze zgłoszeniem
o kradzieży samochodu, skontrolowano także rejon targowiska pod kątem
dewastacji, gromadzenia się osób spożywających alkohol oraz okolic sklepu
„ODiDO” w związku ze zgłoszeniem mieszkanki,
• 22 lutego – w Krosinku przy piekarni biegały dwa agresywne psy bez
uwięzi, strażnikom udało się je odłowić i przetransportować do przytuliska
w Mosinie; dokonano kontroli posesji przy ul. Ptasiej w Mosinie w związku
z brakiem wywozu odpadów, które zostały zgromadzone na chodniku
przed posesją; strażnicy zgłosili do firmy nieporządek przy pojemnikach
na odzież używaną ul. Farbiarska i Kolejowa w Mosinie,
• 23 lutego – strażnicy zabezpieczyli porzucony rower przy „śluzie” na ul.
Grottgera w Mosinie (zgłoszenie od mieszkanki); dokonali kontroli doraźnej
dot. sposobu parkowania pod SP w Krosinku (zgłoszenie mieszkanki), na
miejscu zwracano uwagę kierowcom zatrzymującym się na chodniku
przed szkołą oraz na drodze dla pieszych i rowerów,
• 25 lutego – patrol interweniował na ul. Skrytej w Mosinie w związku
z otrzymaną informację o osobie wysypującej wkręty na drodze: powiadomiono zarządcę drogi celem uprzątnięcia, teren został objęty kontrolami
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w ramach służby patrolowej w celu ujawnienia sprawcy,
• 28 lutego – podczas wspólnej służby z Policją podejmowano interwencje domowe w związku ze zgłoszeniem o awanturach (na terenie
Mosiny i Radzewic),
• 1 marca – patrol ukarał mandatem 500 zł właściciela nieruchomości,
na której stwierdzono spalanie odpadów; ukarano osobę za nienoszenie
maseczki, która niestosowała się do poleceń strażnika, aby ją założyć,
• 2 lutego – ukarano osobę odpowiedzialną za wylanie się nieczystości
na drogę z przepełnionego szamba w Czapurach na os. Leśnym,
• 3 marca – ukarano właściciela posesji za spalanie odpadów roślinnych na terenie działki. Spalanie wywołało także uciążliwe zadymienie
najbliższej okolicy,
• 4 marca – patrol zabezpieczył doraźnie wyrwę w jezdni na ul. Lipowej
w Pecnej, przekazano informację do UM w Mosinie,
• 5 marca – otrzymano zgłoszenie o podrzuceniu odpadów do lasu w Mieczewie, aktualnie trwają czynności wyjaśniające w związku ze znalezieniem
dokumentów z adresami; patrol rozwoził plakaty przekazane przez UM
w Mosinie do rozwieszenia w gablotach sołectw (uchwała krajobrazowa),
• 6 marca – na ul. Farbiarskiej w Mosinie patrol otrzymał zgłoszenie
o osobie leżącej na chodniku, którą zabrano na SOR w Puszczykowie,
• 8 marca – na terenie pustostanu przy ul. Sowinieckiej w Mosinie zastano
2 bezdomne osoby: odmówiły one skorzystania z pomocy oferowanej
OPS, sprawa braku zabezpieczenia pustostanu została zgłoszona do PINB,
• 9 marca – w okolicach ul. Wiatrowej w Mosinie ujawniono padlinę
psa zakopaną w ziemi: w związku z podejrzeniem popełnienia czynu
zabronionego o sprawie powiadomiono Policję,
• 10 marca – w ramach pomocy prawnej dla Straży Miejskiej Miasta
Poznania dostarczono korespondencję do Czapur,
• 11 marca – patrol zabezpieczał teren przedszkola w Rogalinku w związku z alarmem bombowym wywołanym w wyniku rozsyłania e-maili,
• 13 marca – do pożaru sadzy w kominie w Rogalinku wezwano Straż
Pożarną, patrol udawał się na miejsce z uwagi na interwencję o dużym
zadymieniu (spalaniu odpadów),
• 15 marca – patrol ujawnił wyciek nieczystości ciekłych ze zbiornika
bezodpływowego na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej: wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe; w trakcie wspólnego
patrolu z Policją interweniowano w Biedronce w Mosinie w związku
z ujawnieniem kradzieży sklepowej,
• 16 marca – patrol zabezpieczał miejsce zadymienia w sali gimnastycznej
SP w Czapurach (prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej); dokonał
zatrzymania sprawcy kradzieży szafki z „Jadłodzielni”, którego przekazano
Policji; interweniowano w związku z informacją o dzikach chodzących
po jezdni na ul. Pożegowskiej: powiadomiono firmę świadczącą usługi
dla gminy w zakresie pogotowia ds. dzikich zwierząt,
• 19 marca – powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
OPS w Mosinie o pożarze domu przy ul. Wiejskiej w Krosinku, ustalono,
że strażnicy będą pomagać w dowozie pomocy i żywności dla pogorzelców;
patrol interweniował wobec agresywnej pasażerki autobusu gminnego,
która kopała siedzenia i wyzywała pasażerów oraz kierowcę: sprawczyni
została ukarana. 		
Telefon do patrolu 501 467 312
Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej
w Mosinie oprac. J. Nowaczyk
fot. Pożar domu w Krosinku. Odzyskana szafka skradziona z „Jadłodzielni” – sprawca zatrzymany. 

BEZPIECZEŃSTWO
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Sprawozdanie z działalności
Rady Miejskiej
Sprawozdanie z pracy Rady
w lutym i marcu
Uchwały o wygaśnięciu mandatu
Rada Miejska w Mosinie na sesji w dniu 25 lutego
2021 r. podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu
radnym Rady Miejskiej w Mosinie Waldemarowi
Waligórskiemu i Waldemarowi Wiązkowi. Przyczyną tej decyzji było naruszenie art. 24 f ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi, że radni
nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na
własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami
z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,
w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać
taką działalnością lub być przedstawicielem, czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Radnym przysługuje prawo zaskarżenia
uchwały. Obydwaj radni wnieśli skargę. Sprawę
rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu. Dopiero prawomocny wyrok sądu
oznacza utratę mandatu. Do tego czasu radni
pełnią swoje obowiązki. 29 października 2020 r.
Rada nie podjęła uchwał w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnym Arkadiuszowi Cebulskiemu
i Czesławowi Tomczakowi. Decyzję w tej sprawie
podejmie Wojewoda.

Komisja Rewizyjna zbada sprawę wodociągu
w Pecnej
W czasie sesji nadzwyczajnej dnia 16 lutego 2021
r. zwołanej na wniosek radnych – członków klubu OdNowa, Rada Miejska w Mosinie podjęła
dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany
składu Komisji Rewizyjnej. Rada odwołała radnych Ryszarda Rybickiego i Czesława Tomczaka
i powołała na ich miejsce Adama Monikowskiego i Michała Kleibera. Druga uchwała dotyczyła zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Mosinie kompleksowej kontroli postępowania
dotyczącego zrealizowanej w 2020 r. inwestycji pn.
„Budowa wodociągu w ul. Sosnowej w Pecnej oraz
planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej”. Uchwała
została podjęta 18 głosami „za” przy jednym
głosie „wstrzymującym się” (dwoje radnych było
nieobecnych). Zdecydowana większość radnych
jest zbulwersowana faktem, że ta duża inwestycja
służy tylko najbliższej rodzinie radnego. Takiej
wiedzy radni nie posiadali przy podejmowaniu
wcześniejszych uchwał.
9 marca 2021 r. w czasie posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, w którym wzięli
udział przedstawiciele spółki Aquanet omawiano
wnioski złożone przez Burmistrza do Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. Komisja
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10 głosami „za” przyjęła wniosek o wykreślenie
z WPRIM zadania budowy sieci kanalizacyjnej
w lesie w Pecnej. Od głosu wstrzymał się tylko
Waldemar Wiązek. Tego samego dnia wniosek
o wycofanie budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej na odcinku leśnym ul. Sosnowej i przeniesienie
środków na budowę kanalizacji w miejsca zamieszkałe na terenie gminy złożyła grupa radnych: Arkadiusz Cebulski, Zbigniew Grygier, Wiesława Mania, Ryszard Rybicki i Czesław Tomczak. Obecny
na posiedzeniu Komisji Andrzej Kaziród, Dyrektor
Departamentu Rozwoju Majątku, Aquanet SA poinformował, że inwestycja ta zostanie wykreślona,
jeżeli Burmistrz Gminy Mosina, który wskazał ją
jako priorytetową wycofa swój wniosek. Radni
oczekują, że Burmistrz takie działania podejmie.

Konsultacje w sprawie zmiany statutów
sołectw i osiedli
Trwa pandemia. Nie można organizować zebrań
mieszkańców. W kilku jednostkach pomocniczych
dobiegła końca kadencja sołtysa czy zarządu osiedla. Komisja Statutowa przygotowała nowelizację statutów w części dotyczącej wyboru władz
jednostki pomocniczej. Zmiana dotyczy formy
wyborów. Jeśli Rada podejmie uchwały, wybory
w jednostkach pomocniczych nie będą się odbywały jak do tej pory w czasie zebrania. Głosy
będą oddawane w taki sposób jak w wyborach
samorządowych czy parlamentarnych.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach,
które trwają do 31 marca 2021 r. https://mosina.
konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne
Konsultacje dotyczą statutów sołectw: Czapury
i Wiórek oraz osiedli nr 5, 6 i 7.

Rondo pinezka będzie miało nazwę?
Czy rondo u zbiegu ulic Niezłomnych, Wawrzyniaka i Sowinieckiej, potocznie nazywane pinezką,
będzie miało swoją nazwę własną? Wiele wskazuje, że tak się stanie, choć nie brak też głosów,
że miejsce to z uwagi na skromny jego charakter
powinno nadal pozostać tylko pinezką. Sprawą tą
już dwukrotnie zajmowała się Komisja Oświaty,
Spraw Społecznych i Promocji.
5.10.2020 - trafił do Rady Miejskiej w Mosinie
pierwszy wniosek w tej sprawie. Złożyła go osoba
fizyczna, która zaproponowała nazwę Żołnierzy
Wyklętych.
8.03.2021 r. - Rada Miejska w Mosinie otrzymała
apel Stowarzyszenia Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej, by rondo pinezka otrzymało nazwę
Rondo Praw Kobiet. Autor apelu pisze: Mosina
jako europejskie, postępowe i nowoczesne miasto,
powinno być przykładem dla wszystkich polskich
miejscowości i zaakcentować w przestrzeni miejskiej przywiązanie do dziedzictwa pierwszych
emancypantek.
16.03.2021 r. - do Rady Miejskiej w Mosinie
wpłynął wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o nadanie rondu imienia hm. Mieczysława
Koniecznego - jednego z twórców mosińskiego
harcerstwa, więzionego za swoją konspiracyjną
działalność w Forcie VII, w obozach koncentracyj-

nych w Auschwitz, Neuengamme, Buchenwald,
Dora, Ravensbruck.
17.03.2021 r. - wpłynął wniosek Konfederacji
Wolność i Niepodległość o nadanie nazwy imienia Żołnierzy Wyklętych, w którym czytamy:
W Mosinie działały grupy bojowe Związku Walki
Zbrojnej, Armii Krajowej, Związku Odwetu oraz
Harcerskich Szarych Szeregów. Można przytoczyć
osoby choćby takie jak Mieczysław Konieczny,
Kazimierz Myszkier, Marian Rembowski a także Stanisław Józef Kasznica - ostatni komendant
NSZ (wszyscy wymienieni zostali uhonorowani
Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej).
22.03.2021 r. - dotarł kolejny oficjalny wniosek,
tym razem o nadanie imienia pułkownika pilota
balonowego Aleksandra Wańkowicza (1881-1947)
byłego mieszkańca Mosiny, spoczywającego na
cmentarzu parafialnym w Mosinie. Autorem
wniosku jest regionalista z Puszczykowa Robert
Kiszkurno. Aleksander Wańkowicz został uhonorowany polskimi i zagranicznymi orderami
i odznaczeniami: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych,
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921,
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Orderem Świętej Anny II i III klasy, Orderem
Świętego Włodzimierza Iv klasy, Orderem Świętego Stanisława z mieczami II i III klasy, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Legii Honorowej, Orderem
Korony Rumunii, Krzyżem Oficerskim Orderu
Gwiazdy Rumunii. Temat nadania nazwy rondu
pinezka wywołał burzliwą dyskusję nie tylko wśród
radnych, ale także na forach internetowych. Padały
tam kolejne propozycje, m.in. nadanie imienia: dr.
Kazimierza Maciejewskiego, Bohdana Smolenia,
Edwarda Raczyńskiego, Stefana Kałamajskiego,
Barwa, Elegant. Wnioski z propozycjami nazwy
ronda można składać do Rady Miejskiej do końca
kwietnia 2021 r.

Interpelacje i zapytania radnych
W okresie od 1 stycznia do 22 marca 2021 r. radni
Rady Miejskiej złożyli 52 interpelacje i zapytania.
Można się z nimi zapoznać, a także z odpowiedziami udzielonymi na nie przez Burmistrza
w Biuletynie Informacji Publicznej.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/rada/
wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023.html

Udział mieszkańców w posiedzeniach komisji
Od roku Rada Miejska w Mosinie obraduje na posiedzeniach komisji w trybie zdalnym. Ta formuła
spowodowała większe niż do tej pory zainteresowania ze strony mieszkańców, którzy coraz częściej
występują z wnioskiem o umożliwienie dostępu
do posiedzenia na platformie ZOOM. Bardzo nas
aktywność mieszkańców cieszy. Zapraszamy do
dyskusji o sprawach gminy
w czasie naszych kolejnych
posiedzeń. 
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie
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Sporty walki – nasze sukcesy

Judo
European Open w Pradze
Zawodnicy Akademii Judo Eliza Wróblewska (70kg), Agata Szafran
(63kg), Kacper Kubiak (90kg) zaliczyli pierwszy międzynarodowy start
w tym roku w turnieju European Open w Pradze, który odbył się w dniach
27 – 28 luty. Na zawody zostało powołanych w sumie 28 zawodników
z Polski, a w samym turnieju wystartowało ponad 300 judoków z 23
krajów.Eliza Wróblewska zajęcia bardzo dobre 7 miejsce. Trochę mniej
szczęścia mieli Agata i Kacper, którzy zakończyli rywalizację po pierwszych walkach.
Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Opolu
W dniu 27 luty odbył się Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Opolu –
pierwszy krajowy turniej z tegorocznego kalendarza Polskiego Związku
Judo. Zawodnicy Akademii Judo wystartowali w dziewięcioosobowym
składzie. Zdobyli aż cztery medale: Piotr Muszyński (81kg) - miejsce drugie,
Natalia Stokłosa (48kg) - miejsce trzecie, Monika Olejnik (52kg) - miejsce
trzecie, Natalia Nowaczyk (78kg) - miejsce trzecie.
IX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików
6 marca w Tuliszkowie odbył się IX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci
i Młodzików. Akademia Judo pojechała w mocnym 24 osobowym składzie
i znowu pokazała, że ma silną kadrę nawet w najmłodszych kategoriach
wiekowych. Zawodnicy wywalczyli aż 15 medali. Złoty medal: Cyryl
Bartkowiak, Marek Mrula, Hubert Kaczmarczyk. Srebrny medal: Amelia
Wolska, Alicja Nowaczyk, Jakub Muszyński, Jakub Kobyliński. Brązowy
medal: Helena Brodala, Wiktor Kobylinski, Varvara Lysenko, Arsienii
Hranchenko, Nicola Pikosz, Tola Zakrzewska, Dimitr Mashko, Justus
Tomaszkiewicz. Piąte miejsce zajęli: Alan Matuszewski, Adam Pawłowski,
Katarzyna Kędzierska. Trenerami prowadzącymi w kategorii Dzieci jest
trenerka Angelika Kowalczyk oraz Kamila Busse, w kategorii młodzika
trenerka Joanna Witkowska i trener Igor Mashko. Już niedługo kolejne
starty.
Puchar Polski Seniorek i Seniorów
12 marca w Piasecznie rozegrał się Puchar Seniorek i Seniorów w judo.
Wielki sukces osiągnęła Natalia Stokłosa – zdobyła swój pierwszy złoty
medal na Pucharach. Natalia startowała w wadze 48 kg i nie dała szans
innym zawodniczkom. Kolejnym medalem może pochwalić się Agata
Szafran, która startując w wadze 63 kg zdobyła srebrny medal. Na Pucharze Seniorów startowali również Vladyslav Bashuchk i Kacper Kubiak.
Puchar Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych
Także w Piasecznie, 13 marca, odbył się Puchar Polski w kategorii Juniorek
Młodszych i Juniorów Młodszych. W tym turnieju wystartowało naszych
9 zawodników. Jan Czerniawski w pięknym stylu wywalczył srebrny
medal w plus 90 kg, a Marcelina Romaniuk – brązowy medal w 70 kg. To
jest największy sukces tych zawodników w ich karierze, a dokonali tego
dzięki ciężkiej pracy swojej i trenera! Medale zdobyli również: Damian
Kubiak – złoto 90 kg, Ania Zakrzewska srebro – 40 kg, Oleh Pilka – brąz
50 kg. Oboje posiadają już medal Mistrzostw Polski tej kategorii wiekowej.
W zawodach wzięli udział także Vitalii Ambroziak i Hubert Kaczmarczyk.
Zespół Akademii Judo
Taekwondo Olimpijskie
Pucharu Polski Kadetów w Warszawie
Miło nam poinformować, że dwie zawodniczki z Gminy Mosina
w weekend 5 - 7 marca zaprezentowały swoje umiejętności podczas Pucharu
Polski Kadetów w Warszawie, w taekwondo olimpijskim. W konkurencji
walki sportowej obie zawodniczki stanęły na podium: II miejsce – Julia
Wiśniewska (2 wybrane walki), III miejsce – Faustyna Tomczak (3 wygrane
walki). Klub w klasyfikacji drużynowej klub uplasował się na II miejscu
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Zawodniczki na co dzień trenują w sekcji Mosina mieszczącej się w obiekcie OSIR przy ul. Szkolnej 1 należącej do klubu sportowego UKS Szakal
Jeżyce Taekwondo Olimpijskie. Dziękujemy Gminie Mosina, za możliwość
współpracy, dzięki czemu możemy wychowywać młodych i ambitnych
sportowców. Szakal Jeżyce
Medal dla mosinianki
Mieszkanka Gminy Mosina i uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 Wiktoria Wośkowiak, w niedzielę 7 marca, podczas zawodów Pucharu Polski
P2 Kadetów w Taekwondo Olimpijskim w Warszawie, wygrała pewnie
4 walki i zajęła 2 miejsce zdobywając srebrny medal w swojej kategorii
wagowej. Wiktoria na co dzień trenuje Taekwondo Olimpijskie w klubie
UKS TKD Kórnik.				
UKS TKD Kórnik.
TATIANA powołana do reprezentacji
Mieszkanka Mosiny, Tatiana Tomczak została powołana przez Polski
Związek Taekwondo Olimpijskiego do szkolenia w ramach Reprezentacji
Juniorów PZTO na rok 2021. Tatiana na co dzień uczy się w pierwszej klasie
Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Warszawie i trenuje tam razem
z zawodnikami SMS i AZS AWF Warszawa.
Tatianie, oraz wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągnięć i życzymy
wielu sukcesów! 					
Redakcja

Edukacja dwujęzyczna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie to nowoczesna placówka, która od
lat stawia na wysoką jakość edukacji. Mamy doświadczenie w organizowaniu gimnazjalnych klas językowych, nauczamy z wykorzystaniem
elementów neurodydaktyki i oceniania kształtującego, a dodatkowo
regularnie współpracujemy z zagranicznymi partnerami w ramach
projektów Erasmus+ (jeden z nich zyskał uznanie Komisji Europejskiej,
a także zdobył nagrodę za najlepszy projekt w kategorii Edukacja Szkolna
w latach 2014-2021). Wszystko to kilka lat temu wpłynęło na decyzję
o utworzeniu klas dwujęzycznych. Ich specyfika opiera się na tym, że uczniowie mają 5 godzin języka angielskiego (zamiast standardowych trzech),
co na przestrzeni dwóch lat nauki przekłada się na 120 lekcji więcej niż
w zwykłych oddziałach. Dodatkowo dwie godziny historii oraz dwie godziny
geografii także są nauczane z wykorzystaniem elementów anglojęzycznych.
W sumie daje to kolejne 200 lekcji, na których uczniowie rozwijają swoją
znajomość języka. Pracujemy w oparciu o autorskie programy nauczania,
bazujące na nowatorskich metodach i formach pracy. Szkoła dysponuje
technologią 3D (drukarka i długopisy), realizuje zajęcia z programowania
i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych, oferuje również
wyjazdy zagraniczne i nietuzinkowe zajęcia dodatkowe.
Rekrutacja do klasy 7 dwujęzycznej ma charakter otwarty, co oznacza,
iż nie obowiązuje tu rejonizacja i każdy uczeń może się do niej zgłosić.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji językowych,
opierający się na zadaniach sprawdzających umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia zasad gramatycznych czy dopasowywania słów do
definicji. Dodatkowo pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, języka
angielskiego i matematyki widniejące na świadectwie ukończenia klasy
szóstej. W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzyć kolejny taki
oddział i już dziś zachęcamy wszystkich zainteresowanych szóstoklasistów.
Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne i pokazową lekcję historii z elementami anglojęzycznymi, które odbędą się 15
kwietnia na platformie ZOOM. Link do spotkania: https://us04web.zoom.
us/j/74088229561?pwd=K2RpMFE0VFE2bGlmL01HeEt1WjhnQT09
Meeting ID: 740 8822 9561, Passcode: dyrektor.
Więcej informacji znajduje się na stronie sp1mosina.edu.pl w zakładce
STREFA RODZICA I UCZNIA w sekcjach NABÓR oraz KLASY DWUJĘZYCZNE. 				SP 1 w Mosinie
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HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW 2021 W GMINIE MOSINA
z posesji zamieszkałych jednorodzinnych
Informacji udzielają: PUK Mosina, nr tel./61/8132 337, /61/8 132 321 wew2., kom. 697 888 420, email: wywozy@pukmosina.pl. W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okolicznościach w środku tygodnia termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub
dzień po terminie.

MIASTO MOSINA

SOŁECTWA

ZMIESZANE

MIASTO MOSINA

SOŁECTWA

SEGREGOWANE

MIASTO MOSINA

BIO

SOŁECTWA

Prosimy i wystawienie odpadów tylko w opisanych pojemnikach przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np.trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw.
odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów o nazwie
BIOODPADY, tak jak w sąsiednich gminach. BIOODPADY nie mogą być wrzucone do pojemników zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik
nie zostanie opróżniony przez PUK sp.z o.o.
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SPOSób WYSTAWIANIA I ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW
W roku 2021 rozdzielony zostanie odbiór odpadów wielkogabarytowych od elektroodpadów:
1. odbiór odpadów wielkogabarytowych (bez odpadów z zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego) odbędzie się w okresie od
6 kwietnia do 15 września 2021 r. zgodnie z opublikowanym harmonogramem;
2. odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w okresie od 16
września do 16 listopada 2021 r. zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
Poza wyżej wskazanymi terminami odbioru
powyższe odpady należy dostarczać we własnym
zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G. Odbiorem odpadów wielkogabarytowych nie są objęte zużyte opony rolnicze i ciężarowe i inne odpady
nie będące odpadami komunalnymi, wytworzone w gospodarstwach
rolnych i w ramach działalności gospodarczej.
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOBARYTOWYCH
ODBIERANE BĘDĄ: stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, dywany,
rowery, wózki dziecięce, meble plastikowe, armaturę sanitarną i łazienkową, opony od samochodów osobowych, ramy okienne i drzwi (bez
szyb), szkło płaskie (kabiny, lustra ścienne).
UWAGA: prosimy o wystawianie ww. odpadów do godz. 6:00
w dniu odbioru w miarę możliwości kompletnych (szczególnie mebli)
i nie rozkładanie ich na mniejsze elementy.
Nie będą odbierane: zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (w tym gruz,
rur PCV), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz
urządzenia zawierające freony.
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
ODBIERANE BĘDĄ: zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, tonery
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i kartridże od drukarek, stare komputery, telewizory, kosiarki, sprzęt AGD.
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą odbierane BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKALEJ. Prosimy o niewystawianie w/w odpadów poza nieruchomość (ogrodzenie).
Nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe takie jak stare meble,
kanapy, sofy, wykładziny, dywany, rowery, wózki dziecięce, meble plastikowe, armaturę sanitarną i łazienkową, opony
od samochodów osobowych, ramy okienne i drzwi
(bez szyb), szkło płaskie (kabiny, lustra ścienne).
UWAGA! Prosimy o wystawienie ww. odpadów
przy bramach (furtkach) od strony nieruchomości do
godz. 15:00 w dniu odbioru wskazanym w opublikowanym harmonogramie. Pracownicy obsługujący
odbiór odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będą dzwonić (dzwonkiem, domofonem) do każdej nieruchomości, celem ich odbioru z danej nieruchomości. UWAGA MIESZKAŃCY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
– prosimy o wystawienie elektroodpadów tuż przed godziną 15:00.
Odbiór elektroodpadów ze wspólnot mieszkaniowych będzie realizowany
w pierwszej kolejności w dniach wskazanych w opublikowanym harmonogramie.
Dlaczego taka organizacja odbioru?
1. Optymalizacja kosztów zagospodarowania odpadów – cena za
zagospodarowanie odpadów posegregowanych i kompletnych jest
zdecydowanie niższa, niż cena zagospodarowania odpadów nieposegregowanych i zdekompletowanych (np. samej obudowy lodówki).
2. Zapobieganie wzrostowi tzw. opłaty śmieciowej - koszty zagospodarowania odpadów mają bezpośredni wpływ na jej wysokość ponoszoną
przez mieszkańców.
3. Zapobieganie nielegalnemu zbiorowi elektroodpadów przez różnych
„zbieraczy” i ich dekompletowaniu.
4. Zapobieganie porzucaniu zdekompletowanych odpadów wielkogabarytowych. 
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TERMINy ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW
Rejon Miasta Mosina

wielkogabaryty

elektrosprzęt

Mosina, Krosno: Śremska, Jasna, Słoneczna

06.04

16.09

Mosina, Krosno,: Sosnowa, Kwiatowa, Nadleśna, Krosińska, Podgórna, Wrzosowa

08.04

16.09

Mosina, Krosno: Czwartaków, Klonowa, Lema, Leśna od torów kolejowych do lasu, Ptasia,Szpakowa, Wybickiego

12.04

17.09

Górskiego, Jeziorna, Kuncewiczowej, Kusocińskiego, Komara, Konopnickiej, Krańcowa, Łasaka, Marusarza,
Makuszyńskiego, Orzeszkowej, Ślusarskiego, Stamma, Szklarskiego, Zapolskiej

14.04

20.09

Niepodległości, Budzyńska, Pożegowska

16.04

20.09

Brandysa, Centkiewicz A, Domagalika, Fiedlera, Fredry, Iłłakowiczówny, Jurgielewiczowej, Kownackiej, Krótka,
Malinowskiego, Powst. Wlkp., Skrzynecka, Spacerowa, Wagnera, Wiejska

19.04

21.09

Strzelecka

21.04

22.09

Asnyka, Batorego, Cybisa, Chełmońskiego, Fałata, Gierymskiego, Głogowa, Grottgera, Jodłowa, Kobro,
Kossaka, Łokietka, Malczewskiego, Siemiradzkiego, Sobieskiego, Strzemińskiego, Stryjeńskiej,
Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego

23.04

23.09

Bukowa, Jarzynowa, Kalinowa, Krasickiego, Olchowa, Niemcewicza, Skryta, Strzałowa, Wierzbowa

26.04

23.09

Chrobrego,Jagielończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Mieszka I, Odnowiciela,
Śmiałego,

28.04

24.09

Cisowa, Leszczyńska, Torowa

30.04

27.09

Mostowa, Akacjowa, Kasprowicza, Długa, Kasztanowa, Jesionowa, Dębowa, Grabowa

04.05

27.09

Farbiarska, Nowa, Dworcowa, Kolejowa, Wawrzyniaka, Rzeczna, Kanałowa, Łazienna

06.05

28.09

Gałczyńskiego, Leśmiana, Sowiniecka

10.05

28.09

Brzechwy, Boya-Żeleńskiego, Gombrowicza, Iwaszkiewicza, Marcinkowskiego, Nałkowskiej, Norwida,
Porazińskiej, Staffa, Schulza

12.05

29.09

Czarnieckiego, Dąbrowskiej, Demobowskiego, Śliwskowa, Tuwima, Topolowa, Żeromskiego

14.05

29.09

Agrestowa, Brzozowa, Jabłkowa, Łąkowa, Obrzańska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Wiśniowa

17.05

30.09

Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Gruszkoa, Jagodowa, Kokosowa, Sowińskiego, Wiosny Ludów

19.05

30.09

Morelowa, Piaskowa, Targowa, Wiatrowa

21.05

01.10

Garbarska, Kościuszki, Kościelna, Krotowskiego, Niezłomnych, Pl. 20 Października, Tylna

24.05

01.10

Chodkiewicza, Kołłątaja, Mickiewicza, Poniatowskiego, Prusa, Reja

26.05

04.10

Kilińskiego, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Wąska

28.05

04.10

Cedrowa, Chopina, Kopernika, Matejki, Mocka, Modrzewiowa, Moniuszki, Nowowiejskiego, Obsta,
Paderewskiego, Różańskiego, Studzienna, Wieniawskiego,Wodna

31.05

05.10

Czajkowskiego, Czarnokurz, Leśna, Osiedlowa, Świerkowa, Szosa Poznańska, Szyszkowa

01.06

05.10

Gajowa, Mokra, Nizinna, Platanowa, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Wysoka, Zieleniec

04.06

06.10

Rejon Gminy Mosina

wielkoelekgabaryty t r o sprzęt

Daszewice: Poznańska

07.06

7.10

Daszewice: Piaskowa, Jesienna, Sosnowa, Jodłowa, Dolna, Nad Babinką, Wiosenna, Leśna

09.06

7.10

Daszewice: Cicha, Piotrowska, Zakątek, Szkolna, Żwirowa, Wodna, Górna, Polna

11.06

8.10

Daszewice: Gajowa, Spokojna, Wierzbowa, Jesionowa, Przy Lesie, Lipowa, Rogalińska, Słoneczna, Pogodna,
Radosna, Kasztanowa

14.06

8.10

Czapury: Leśna, Poziomkowa, Kręta, Jagodowa, Dolna, Poznańska

16.06

11.10

Czapury: Morelowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Wiśniowa

18.06

12.10

Czapury: Truskawkowa, Jabłkowa, Agrestowa, Orzechowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Ananasowa

21.06

12.10

Czapury: Porzeczkowa, Nad Potokiem, Młyńska

22.06

13.10

Czapury: Kasztanowa, Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Bukowa, Leszczynowa, Świerkowa, Wiewiórcza, Sowia,
Kręta, Borowikowa, Kurkowa, Promowa

24.06

13.10

Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, Sasinowo

28.06

14.10

Wiórek: Bankowa, Działkowa, Makowa, Podleśna, Sosnowa, Wierzbowa

30.06

14.10

Wiórek: Łąkowa, Szkolna, Poznańska

02.07

15.10

Rogalin: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Prezydialna, Poznańska, Kosynierów

05.07

18.10

Rogalin: Jodłowa, Jaśminowa, Klonowa, Leśna, Spokojna, Szkolna, Wrzosowa, Arciszewskiego, Jesionowa,
Mosińska, Osada

07.07

18.10

Rogalinek: Fiedlera, Malwowa, Sosnowa, Słoneczna, Mostowa

09.07

19.10

Rogalinek: Akacjowa, Bukowa, Dębowa, Kościelna, Lipowa, Wąska, Świerkowa, Ogrodowa, Wodna, Północna

12.07

19.10

Rogalinek: Kasztanowa, Kostrzewskiego, Parkowa, Piaskowa, Wierzbowa, Spokojna, Krótka, Podgórna, Polna,
Powozowa, Sikorskiego, Kręta

14.07

20.10

Świątniki

16.07

20.10

Mieczewo

19.07

21.10

Radzewice: Piaskowa, Podleśna, Długa

19.07

21.10

Radzewice: Jaśminowa, Kalinowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona

21.07

21.10

Krosno: Polna, Boczna, Miodowa, Krótka

23.07

22.10

Krosno: Jesienna, Wiosenna, Tylna, Żwirowa, Piaskowa, Olszynkowa, Kamienna, Tęczowa

26.07

22.10

Krosno: Przemysłowa, Zielona, Główna, Leśna od ul. Głównej do torów kolejowych, Żwirowa, Rzemieślnicza

28.07

25.10

Krosinko:Czeremchowa, Lipowa, Ludwikowska, Ogrodowa, Różana, Stęszewska, Wodziczki, Zamoyskiego,
Zielona, Magnoliowa, Ludwikowo

30.07

25.10

Krosinko: Azaliowa, Borowikowa, Cicha, Górecka, Kociołek, Orzechowa, Parkowa, Skrzynka, Wiejska

02.08

26.10

Krosinko: Grzybowa, Kozakowa, Leśna, Malinowa, Nad Potokiem, Piaskowa, Warzywna, Wierzbowa, Wiosenna

04.08

26.10

Pecna: Dworcowa, Główna, Kozia, Makowa

06.08

27.10

Pecna: Brzozowa, Cicha, Kolejowa, Leśna, Łąkowa, Różana, Szkolna

09.08

27.10

Pecna: Ogrodowa, Piaskowa, Powst. Wlkp., Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Topolowa

11.08

28.10

Pecna: Sielska, Zacisze, Bieczyńska, Dębowa, Krótka, Lipowa, Mosińska, Polna, Słoneczna, Wąska, Zielona,
Konstantynowo

13.08

28.10

Nowinki: Dębowa, Powst. Wlkp.

16.08

02.11

Nowinki: Zbożowa, Klonowa, Polna, Rolna

18.08

03.11

Dymaczewo Stare: Bajera, Czereśniowa, Leśna, Przy Parku, Szkolna, Łąkowa

20.08

04.11

Dymaczewo Stare: Brzozowa, Dereniowa, Dębowa, Nad Stawem, Ognikowa, Podgórna, Sosnowa, Stokrotkowa,
Wiosenna, Podgórna

23.08

04.11

Dymaczewo Nowe: Kasprowicza, Kocankowa, Pogodna, Rumiankowa, Skrzypowa, Wczasowa, Witosa,
Wrotyczowa, Wspólna

25.08

05.11

Dymaczewo Nowe: Łódzka, Miętowa, Piołónowa, Pod Topolami, Prusak, Radosna, Szczęśliwa, Szmaragdowa,
Zacisze

27.08

05.11

Borkowice: Lawendowa, Łubinowa, Chabrowa, Makowa, Mosińska, Słonecznikowa, Śródpolna

30.08

08.11

Borkowice: Kaczeńcowa, Krańcowa, Wierzbowa, Borkowice, Odległa

01.09

08.11

Bolesławiec

03.09

09.11

Drużyna: Okrężna, Graniczna, Jesinowa, Jodłowa, Okrężna, Spokojna, Widokowa, Wspólna

06.09

10.11

Drużyna: Choinkowa, Cicha, Krańcowa, Krótka, Piaskowa, Powst. Wlkp., Taborowa, Wierzbowa, Zacisze

08.09

12.11

Baranowo, Baranówko, Żabinko, Bogulin

10.09

15.11

Sowiniec, Sowinki

13.09

15.11

Krajkowo

15.09

16.11
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Totalny odlot
Gościmy w naszym Parku wielu ciekawych, skrzydlatych gości. Wśród
najliczniejszych i najgłośniejszych są gęsi, które co roku zwiastują nadchodzącą zimę. Jest w tych przelotach coś mitycznego, dlatego nie bez
przyczyny w różnych częściach świata, gdzie pojawiały się lecące gęsi,
były czczone jako bogowie bądź ich wysłańcy, krzyk tych ptaków poruszał
Wszechświat, a niektóre to nawet złote jaja niosły! Ciekawe ilu z nas
zadzierając głowę, by spojrzeć na niestrudzonych lotników zadawało
sobie pytanie, o co chodzi w tym niezwykłym spektaklu?
No to spróbujmy odpowiedzieć.
Przede wszystkim mamy to szczęście, że przez nasz kraj prowadzą bardzo
ważne szlaki migracyjne ptaków gnieżdżących się na północy, a zimujących w Europie Zachodniej. Wśród gęsi migrujących w Wielkopolskim
Parku Narodowym obserwujemy najczęściej 3 gatunki. Najmniej liczna
jest zwykle gęgawa, choć jest jednocześnie jedynym gatunkiem dzikiej
gęsi gniazdującym w naszym kraju. Jest też przodkiem gęsi domowej.
Dużo liczniejsze są gęsi tundrowe i białoczelne, których szlak wiedzie
z północnej Rosji.
Kiedy wyruszają w swoją podróż? Nie tak szybko, do takiej
wyprawy trzeba się należycie przygotować! W lipcu, kiedy zakończy się
sezon lęgowy, gęsi zbierają się na spokojnych, bezpiecznych wodach, by
wymienić pióra przed odlotem. Tracą wówczas wszystkie lotki, a nowe
wyrosną dopiero po około 3-4 tygodniach. W końcu sierpnia rozpoczynają
lot. Trwa on długo (wiosną wszystko dzieje się szybciej, bo trzeba pędzić,
by zająć jak najlepszą „miejscówkę” na gniazdo, no i arktyczne lato jest
krótkie) ponieważ odbywa się etapami, na których lotnicy zatrzymują się,
by odpocząć i uzupełnić zapasy tłuszczu tracone podczas wyczerpującej
podróży, a niezbędne by dotrzeć do celu. Wybierają więc miejsca, gdzie
można bezpiecznie wytchnąć, a jednocześnie znaleźć odpowiednią ilość
pokarmu. W WPN-ie jest to przede wszystkim jezioro Witobelskie i jego
okolice, gdzie obserwujemy kilka tysięcy gęsi.
Każdy chyba wie, że niektóre ptaki, w tym właśnie gęsi lecą kluczem.
Kiedyś, mój mały jeszcze wówczas synek, zapytał: tato, o co chodzi
z tym kluczem? Przecież to nie wygląda jak żaden klucz! No i weź tu
odpowiedz ojcze, nie tracąc przy okazji resztek przyrodniczego autorytetu!
A pytanie rzekłbym kluczowe, bo nijak ptaków lecących w układzie litery
V nie da się przyrównać do kształtu jakiegokolwiek klucza, no chyba że
jakiegoś wytrychu. Odpowiedź nie jest prosta. Ba! Tęgie uczone głowy
poszukują jej nieustająco w swoich badaniach. Wszystko zaczyna się od
tego, że trzeba wzbić się w powietrze, a przecież nie każdy ptak to potrafi
i nie każdy jest sprawnym lotnikiem. Ludziom, istotom dość przyziemnym,
wydaje się, że wystarczy mieć skrzydła, zamachać i fruuuu. Tymczasem
lekko nie jest. Po pierwsze trzeba pokonać grawitację, czyli wytworzyć
siłę nośną, która przełamie przyciąganie i wznieść się ku niebu. Ale na
tym nie koniec, trzeba jeszcze obrać kierunek lotu i w jego stronę podążać
niestrudzenie, a tu potrzebna jest siła ciągu. W obu wypadkach przydają
się skrzydła, którymi ptaki „odpychają się” od powietrza
kierując je w dół. Podczas machania część powietrza
na końcówkach skrzydeł podnosi się w górę wytwarzając wiry brzegowe. I tu jest właśnie
klucz do rozwiązania zagadki „klucza”! Wiry
działają jak prądy wznoszące, dlatego każdy kolejny ptak stara
się lecieć tak, by na nie trafiać i tym samym zaoszczędzić
energię, którą tracą na pokonanie oporów aerodynamicznych. Dopasowuje więc tempo machania skrzydłami
i swoją pozycję w kluczu, lecąc pod katem ok 45 stopni względem poprzednika. Nie dotyczy to oczywiście
pierwszego ptaka, prowadzącego formację, dlatego szpica
przegrupowuje się co jakiś czas, by zmienić prowadzącego. Taka taktyka skutkuje ok. 70 % zyskiem zarówno
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Gęsi białoczelne i gęgawy zrywające się z pola po żerowaniu,
by napić się i przenocować na Jeziorze Witobelskim.
w zmniejszeniu oporu powietrza, jak i wydłużeniu zasięgu lotu! Niektóre
badania sugerują również, że najsilniejsze i najbardziej doświadczone ptaki
lecą w szpicy klucza, a osłabione, chore czy młode i niedoświadczone na
końcu, tam gdzie leci się łatwiej.
No dobrze, lecimy i to w wypadku gęsi dość szybko, bo średnio z prędkością 60 – 70 km/h, ale jak trafić w miejsca postoju i do
ostatecznego celu, jak nie zbłądzić na trasie, która liczy
tysiące kilometrów? No i tu się otwiera cały wachlarz możliwości,
z których korzystają wędrujące ptaki. Po pierwsze lecąc w stadzie wspierają
się wzajemnie. Rodzice, krewni, znajomi czy sąsiedzi uczą młodsze ptaki
sztuki nawigacji. Podczas lotu gęsi w zasadzie cały czas ze sobą „gadają”.
Zwykle zanim zobaczymy klucz na niebie, wcześniej usłyszymy gęgające
nawoływania. Ciekawe co konkretnie mają sobie do powiedzenia: „Daleko
jeszcze? Na pewno się zgubiliśmy! Kto mnie tu wreszcie łaskawie
zmieni na przedzie?! „Mamo, ja chcę siku”! Nie machaj mi tu
przed dziobem! Ciemność widzę, ciemność! Muszka mi wpadła do oka!
Mam lęk wysokości!” Podczas wędrówki bardzo przydatna jest dobra,
fotograficzna pamięć. Patrząc na świat z góry widzą ortofotomapę, którą
świetnie zapamiętują, kierując się w trasie położeniem rzek, miejscowości,
lasów, jezior itd. Jak każdy szanujący się nawigator, ptaki kierują się też położeniem słońca. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy niebo jest zachmurzone,
bo są w stanie odczytać światło spolaryzowane! Widzą też w ultrafiolecie.
Ptaki mają wewnętrzny zegar biologiczny, który pozwala im określić porę
dnia, a w zestawieniu z zegarem słonecznym, daje orientację względem
kierunków świata. A nocą? Też lecą, a za kompas służą gwiazdy, a przede
wszystkim gwiazda polarna. A co kiedy całkowita ciemność spowije świat,
a gwiazdy przysłonią chmury? Wtedy trzeba włączyć GPS. A tak serio, to
absolutnie niezwykły zmysł, najbardziej czułe „narzędzie pokładowe”,
w którego istnienie ciężko uwierzyć, a co dopiero je pojąć. Mowa tu o zmyśle,
który odbiera pole magnetyczne ziemi! Badania anatomiczne wykazały
w mózgu ptaków mikroskopijne cząsteczki żelaza, które prawdopodobnie
odgrywają tu kluczową rolę. I to nadal nie wszystko! Ptaki mają
doskonały słuch i mogą kierować się infradźwiękami, świetny węch sprawia, że tam w górze wyczuwają znajome sobie zapachy miejsc poznanych
wcześniej a zwłaszcza rodzinne strony, są doskonałymi meteorologami,
a niektórzy nawet twierdzą, że posługują się telepatią! I jak tu się z nimi
równać?! No cóż, możemy na podstawie ich podróżniczych doświadczeń
być pewni, że na długo przed nami ptaki wiedziały, że Ziemia
jest okrągła, podczas gdy niektórzy przedstawiciele naszego gatunku
nadal nie są do tego przekonani…
Korzyść z przebywania w dużym stadzie nie polega tylko na opisanych
wcześniej walorach lotu w formacji klucza. Owszem, na postojach
jest z kim konkurować o pokarm
i dlatego trzeba poszukiwać miejsc weń
obfitujących, ale przeżycie nie kończy się na jedzeniu, zwłaszcza kiedy
samemu można zostać zjedzonym. W kupie,
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jak to mówią raźniej, ale i bezpieczniej. Przyglądając się żerującym gęsiom zawsze
zauważymy takie, które z wyciągniętą szyją, „stojąc słupka” wypatrują niebezpieczeństwa, a w razie czego wszczynają alarm. Zagrożenie stanowią drapieżniki
jak lisy, ale również psy - bezpańskie czy biegające bez uwięzi. No i oczywiście
człowiek, który poluje na nie w zasadzie na całej trasie przelotu. Generalnie to
niezwykle towarzyskie i emocjonalne ptaki. Dużą część swojego życia spędzają
w stadach, w których wzajemnie się wspierają, uczą, chronią, zakochują,
często tworząc pary na całe życie. Nierzadkie są oczywiście miłosne intrygi,
nieślubne pisklęta, rozwody i powroty do starych partnerów. Dzięki silnym więziom
mogą na siebie liczyć. Młodym pomagają nie tylko rodzice, a w razie nieszczęścia
sieroty są adoptowane. Utrzymują długo kontakty z rodzeństwem, potomstwem
z wcześniejszych sezonów. Niezwykle silnie przeżywają stratę partnera czy rodziców,
szukając pocieszenia w stadzie, nie zawsze wytrzymując depresję. Jakże bliskie jest
nam takie zachowanie. Wielka podróż kończy się w grudniu, kiedy dotrą na miejsca
zimowania. Ferie nie trwają jednak długo, bo w połowie lutego, początku marca
już trzeba wracać.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu artykułu żaden z Czytelników nie będzie już
używał krzywdzących ptaki powiedzonek typu „ptasi móżdżek” czy „głupia gęś”,
które, jak się okazuje nie mają nic wspólnego z prawdą, a świadczą jedynie o naszej
niewiedzy… 
Rafał Kurczewski
Wielkopolski Park Narodowy

WIESZAJMY BUDKI

Zachęcamy mieszkańców do wieszania w swoich ogrodach budek lęgowych dla ptaków.
W połowie lutego ruszyła akcja edukacyjna przeprowadzona razem z zastępcą dyrektora
Wielkopolskiego Parku Narodowego - Rafałem Kurczewskim, jak prawidłowo zabrać
się za ten temat. Budki lęgowe dla ptaków to najprostszy i najskuteczniejszy sposób
ich aktywnej ochrony. Osłona przed czynnikami pogodowymi i drapieżnikami, która
pozwala ptakom na bezpieczne osiedlenie się bez ryzyka utracenia lęgu. - Budki lęgowe
wieszamy z tego powodu, że brakuje często miejsc dla ptaków. Zachęcam Państwa do
tego żeby budki wieszać, żeby czynić to rozsądnie(...)chciejmy żeby ta przestrzeń, którą
tworzymy była przestrzenią nie tylko dla nas samych ale dla wszystkich stworzeń, które
żyją tutaj wokół nas - mówi Rafał Kurczewski.
Na kanale youtube Gminy Mosina opublikowany został film, w którym udzielamy
najcenniejszych wskazówek oraz doradzamy jak nie popełniać podstawowych błędów.
Dla tych, którzy zainsteresowali się do tej pory tematem, Referat Promocji i Kultury
UM przeprowadził konkurs i rozdał kilkanaście budek typu A, które mamy nadzieję
już czekają lub goszczą nowych ptasich lokatorów w naszej gminie.
A dla tych, którzy myślą o tym aby taką budkę powiesić, mamy dobrą wiadomość,
wieszać możemy praktycznie przez cały rok! I warto to robić nawet teraz.
Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z cyklu „Mosina - NATURAlnie piękne miejsce”
filmu dotyczącego tym razem budek lęgowych: youtube.com/watch?v=Gu1dNxxSIog.
Zapraszamy również do śledzenia profilu fb WPN, na którym na bieżąco publikowane
są zdjęcia z monitorowanej budki puszczyka, w której od 1 marca pojawiło się już
pierwsze jajo tego ptaka, który jest symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Katarzyna Leszczyńska
Referat Promocji i Kultury
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MIASTO NIEDŹWIEDZIA
- FREDRICKA BACKMANA
To przenikliwa opowieść o Björnstad
- małym miasteczku z wielkimi marzeniami. Niewielka społeczność zamknięta
w głębi ponurego lasu z miejscem, które
przywraca mieszkańcom wiarę w lepsze
jutro – starym lodowiskiem nad jeziorem. Na jego tafli
rozgrywają się pojedynki nie tylko o zwycięstwo w krajowej lidze, ale i walka z kompleksami wszystkich razem
i każdego z osobna.. Juniorzy drużyny hokejowej rywalizują
właśnie w krajowej lidze, w której mają szansę zagrać
w finale. Na barkach kilku nastolatków spoczywają więc
nadzieje i marzenia wszystkich mieszkańców. Nie wszystko
jednak jest gładkie jak lód – jeden z graczy dopuszcza się
strasznego czynu dzieląc tym samym małą społeczność na
dwa obozy. To powieść o tym, jak zbiorowa świadomość
potrafi odsuwać od siebie prawdę. W tym niewielkim,
leśnym miasteczku Backmanowi udało się zamknąć cały
świat. E. Korcz
DEMAGOG POZNAŃSKI. RZECZ
O JAKUBIE KRAUTHOFERZE-KROTOWSKIM - WOJCIECH CZESKI
Polecamy książkę mieszkańca Mosiny,
historyka Wojciecha Czeskiego, wieloletniego współpracownika „Gazety
Mosińsko-Puszczykowskiej”. Interesuje się XIX -tym stuleciem, historią idei politycznych,
filozofią polityki i teorią cywilizacji. Ta publikacja to rzetelnie udokumentowana i ciekawie napisana publikacja
o kontrowersyjnym działaczu politycznym Wiosny Ludów.
Czy faktycznie prawnik był twórcą i przywódcą ruchu
niepodległościowego na terenie zaboru pruskiego? Co nim
kierowało podczas ogłaszania „Rzeczypospolitej Polskiej”
w podpoznańskich miastach i wsiach? Wojciech Czeski
uczciwie stara się wyłuskać prawdę z mitów narosłych
wokół postaci XIX-wiecznego adwokata. Książka ta ma
być według słów autora otwarciem do dyskusji na ten
temat, a nie definitywnym zamknięciem debaty.
ZS
Sto godzin nocy Ann Woltz
To holenderska powieść dla młodych,
zainspirowana pobytem autorki w Nowym Jorku w 2012 r. podczas huraganu
Sandy. Bohaterką powieści jest 14 letnia
Emilia. Zawiedziona postępowaniem rodziców decyduje się na samotną podróż do Nowego Jorku.
Na miejscu okazuje się, że mieszkanie, które wynajęła nie
istnieje pod podanym adresem i nie ma się gdzie podziać.
Spotyka jednak ciekawych ludzi, nastoletniego Setha i jego
siostrę Abby oraz specyficznego Jima. Niestety do Stanów
zbliża się huragan i trzeba szukać schronienia. Zamknięci
w czterech ścianach stawiają czoło przeciwnościom losu,
mierzą się z prawdą o sobie i swoim otoczeniu. Autorka
stworzyła szczerą historię, dotykającą aktualnych problemów nastolatków, takich jak powszechny hejt, przemoc
psychiczna, wpływ social mediów na psychikę młodego
pokolenia. Tę historię polecam nastolatkom z nieokiełznaną
burzą emocji i ich rodzicom, którzy pragną zrozumieć, co
niekiedy czują ich dorastające dzieci.
Joanna W. 
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SONGWRITER POSZUKIWANY !					

Co WAM w duszy śpiewa?
A gdyby tak… to zapisać?

Ogłaszamy konkurs jakiego jeszcze nie było: Ty piszesz tekst, a My zadbamy o resztę!
Efekt: usłyszysz w Internecie pełnowartościowy utwór muzyczny do Twoich słów. O aranżację muzyczną zadbają profesjonaliści,
trzej twórcy, tworzący w zupełnie odmiennym stylu:
Carlos Ramirez Orduz - gitarzysta klasyczny, kompozytor, autor muzyki, wieloletni nauczyciel gry na gitarze, nasz człowiek
z Kolumbii.
Maciej Szulc, członek zespołu PoTrzecie… - gitarzysta, kompozytor, tekściarz, jak sam mówi o sobie „prawie poeta”.
Piotr Selke - gitarzysta, muzyk i twórca projektów mollDur i Dżem w Stołówce, członek zespołu Not Yet, człowiek instytucja.
Marzysz, by Twój tekst wykrzyczeć przy ciężkich brzmieniach gitary elektrycznej? Wyśpiewać przy akompaniamencie gitary
klasycznej? Żaden problem! Nasi twórcy zapewnią stylistyczną różnorodność utworów.
Spróbuj, może to właśnie Twoje słowa podbiją ich gitary i nasze serca.
Konkurs na tekst piosenki organizuje Mosińska Biblioteka Publiczna i Mosiński Ośrodek Kultury.
Na Wasze teksty czekamy do piątku 30.04.2021 roku. Wysyłajcie je na adres mailowy: maciej@kultura.gmina.pl. 

Moja i Twoja KULTURA

Od 22 marca Mosiński Ośrodek
Kultury prowadzi badania terenowe, które pozwolą określić potencjał kulturowy Gminy Mosina.
Mieszkańcy Gminy, a w szczególności Czapur, Daszewic i Krosna
opowiadają o sposobach spędzania
wolnego czasu, o tym jaki wpływ
ma okres pandemii na ich udział w kulturze. Interesujące są
także sposoby i pomysły mieszkańców na zagospodarowanie
wolnego czasu poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach
o charakterze kulturalnym, realizowanie własnych pomysłów
i pasji, a także chęci aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz
rozwoju i integracji. Badania w szczególności skupione są na
mieszkańcach napływowych, ale nie tylko. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. 
MOK

Odznaki „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”

13 marca podczas wernisażu „Messenger” Karoliny Komasy,
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz J.M. Rektor
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech
Hora wręczyli Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Dorocie i Jackowi Strzeleckim oraz Kamili Izabeli Zioła.
Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje się osobom
wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dorota i Jacek Strzeleccy – mieszkańcy Mosiny, plastycy i animatorzy kultury na rzecz społeczności lokalnej. Dorota
Strzelecka jest dyrektorem Galerii Sztuki w Mosinie, a przed jej
utworzeniem w roku 1992 od początku prowadziła Galerię Miejską
w Mosinie jako kierownik artystyczny. Jest autorką wielu cennych
inicjatyw społeczno-kulturalnych: Klubu Kolekcjonerów-Hobbystów, klubu młodzieżowego „Woodstock” , klubu kajakowego
„Nektos 2 ”. Działalność Galerii, którą prowadzi Dorota Strzelecka,
wykracza daleko poza organizowanie wystaw, oferując mieszkańcom zajęcia edukacyjne, spotkania z muzyką, teatrem, a także
z poezją – od kilku lat w Galerii Sztuki działa Salon Poetycki,
w którym mieszkańcy mają okazję spotkać się z poetami i twórczością.

AKTUALNOŚCI

TAJEMNICE RODZIMEGO RZEMIOSŁA

Rzemiosło w Mosinie i otaczających miasto wsiach ma
wielowiekową tradycję. Szczególnie ważne dla rodzimych
tradycji było garncarstwo i wikliniarstwo. Nadal wokół nas
są osoby, które zawodowo lub jako pasjonaci trudnią się
pochodzącymi z odległej przeszłości technikami i sposobami wytwarzania bez wykorzystywania współczesnych
narzędzi i urządzeń.
Dzisiaj bardziej doceniamy niezmiernie ważne formy tradycji kulturowych przekazywanie z pokolenia na pokolenie,
które czasami stwarzają możliwości uzyskania godziwego
wynagrodzenia. Mosiński Ośrodek Kultury przystępuje do
realizacji projektu pod nazwą „Tajemnice rodzimego rzemiosła”. Zwracamy
się do Państwa o współudział w przygotowaniu zbioru informacji, również
o charakterze turystycznym, które będą przede wszystkim formą naszego
szacunku dla tradycyjnych rzemieślników, a jednocześnie źródłem wiedzy
na temat ciekawych osób i miejsc na mapie naszej gminy.
Jeżeli wiesz, że w Twojej miejscowości od wielu lat znajduje się zakład
rzemieślniczy lub są osoby, które od pokoleń zajmują się tradycyjnym rzemiosłem – koniecznie daj nam znać 61 8 132 909 lub mok@kultura.gmina.pl 
MOK Mosina
Prof. Jacek Strzelecki – artysta malarz, wykładowca Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Był współinicjatorem powołania Galerii Miejskiej w Mosinie i pozostaje jej artystycznym mentorem
angażując się bezinteresownie w jej działalność, obecnie działalność Galerii Sztuki. Jest także autorem realizacji artystycznych
na rzecz Mosiny.
Kamila Izabela Zioła – poznańska poetka, autorka wielu tomików poetyckich, animatorka literackich wydarzeń kulturalnych.
Współinicjatorka Salonu Poetyckiego w Mosinie, który prowadzi.
Składamy serdeczne gratulacje i słowa uznania za wyróżniającą się pracę w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury
oraz za zaangażowanie w działalność kulturalną i artystyczną
na Ziemi Mosińskiej.  Joanna Nowaczk Redaktor naczelny / Fot.
A. Brączkowska
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HISTORIA NIEZNANA
30 lat pod żaglami MKŻ

Ta historia zaczęła się w roku 1989, kiedy Jeremi Salomończyk i Stanisław Tubis –
nauczyciele mosińskich szkół, pojechali jako kadra na obóz Przysposobienia Obronnego w Środzie Wielkopolskiej, zorganizowany przez Kuratorium Oświaty, w którego
programie znalazła się nauka żeglowania. Tam narodził się pomysł, by na lokalnym
gruncie spróbować zaszczepić ideę żeglarstwa. – Żeglarstwo zawsze mi się podobało,
natomiast jako nauczyciel uważałem, że tu, w Mosinie, można by dać dzieciakom szansę
na coś innego jeszcze, nie tylko na piłkę nożną. Bo tutaj się tylko kopało piłkę i biegało – wspominał po latach Stanisław Tubis, wieloletni komandor MKŻ, który razem
z Jaremim Salomończykiem zainicjował działalność naszego żeglarskiego klubu. Jeszcze w tym samym roku odbył się pierwszy obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży nad
Jeziorem Dymaczewskim, a w roku następnym kolejny – już jako „Lato pod żaglami”.
5 października 1990 r. w świetlicy szkolnej SP nr 2 w Mosinie, odbyło się zebranie
założycielskie MKŻ, a z początkiem 1991 r. do rejestru związków i stowarzyszeń wpisany został Mosiński Klub Żeglarski, do dziś konsekwentnie realizujący ideę, która
narodziła się 30 lat temu – propagowania na Ziemi Mosińskiej żeglarstwa, szczególnie
wśród młodego pokolenia. Bo MKŻ, co stanowi fenomen wśród klubów żeglarskich,
zwykle „elitarnych”, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców, oferując im swoją bazę
i umiejętności. W Dymaczewie Nowym, na klubowej przystani, która powstała dzięki
pasji i wytrwałości klubowiczów, ich w niezliczonej ilości godzin pracy społecznej,
a także środowiskowemu wsparciu, w sezonie żeglarskim organizowane są obozy dla
dzieci i młodzieży, szkolne i harcerskie biwaki, Dni Dziecka, okolicznościowe, otwarte
regaty. MKŻ współpracuje też z organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, a żeglarze tego klubu promują Gminę Mosina na akwenach Europy
i na całym świecie.
W 30-letniej działalności MKŻ w różnych okresach uczestniczyło łącznie ok. 350
klubowiczów. Jego komandorami byli kolejno: Jeremi Salomończyk, Stanisław Tubis,
Tomasz Buczyński, Paweł Maciejewski i Jacek Mądrawski, który pełni tę funkcję obecnie.
Mosiński Klub Żeglarski chce uczcić przypadające w tym roku, swoje 30-lecie wspólnie z mieszkańcami Gminy Mosina na swojej Przystani. Jeśli pozwolą na to warunki
związane z pandemią, w ramach obchodów jubileuszu w dniu 19 czerwca br., Klub
zaplanował:
• otwarte Regaty „30. powitanie lata w MKŻ”, także dla mieszkańców, chcących
poczuć smak żeglarskiej przygody – na przystani w tym dniu czekać będą sternicy,
którzy zabiorą na pokład chętnych mieszkańców,
• uroczysty Apel z uhonorowaniem osób zasłużonych dla MKŻ,
• żeglarską biesiadę z konkursami o tematyce żeglarskiej oraz szantami – na scenie
wystąpią:
-Grzegorz Tyszkiewicz – solista, autor tekstów, juror, konferansjer, reżyser koncertów, marynarz, znany pod pseudonimem „GooRoo”, laureat wielu nagród w kategorii
pieśni żeglarskiej – szanty,
-Grupa „Po Trzecie” – mosińskie trio też pieśni żeglarskiej, z powodzeniem występujący nie tylko na lokalnej scenie.
Mosiński Klub Żeglarski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, sympatyków
idei żeglarskiej, do udziału w uroczystych obchodach jubileuszu! Szczegóły publikowane będą na stronie MKŻ - mkzmosina.pl, na FB Mosiński Klub Żeglarski, na stronie
Gminy mosina.pl, a także – w „Informatorze Mosińskim”. Zapraszamy!
Joanna Nowaczyk, fot. z archiwum MKŻ
Dla zainteresowanych historią Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, opisałam ją w publikacji „Z wiatrem i pod wiatr” wydanej z okazji 25-lecia klubu, która dostępna jest
w wersji cyfrowej na stronie zolnierzewolnosci.pl->Biblioteka Ziemi Mosińskiej. 
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Płk pil. bal. Aleksander WAŃKOWICZ ( 1881-1947)
Na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Św.
Mikołaja w Mosinie spoczywa wyjątkowo zasłużony dla polskiego lotnictwa oficer, organizator wojsk
balonowych niepodległej Polski w 1919 r. dowódca
Pułku Aeronautycznego podczas wojny polsko-bolszewickiej, patron najbardziej znanych i prestiżowych
zawodów balonowych II Rzeczypospolitej, jak również
mieszkaniec Mosiny w końcu lat 30-tych X w. i po
zakończeniu II Wojny Światowej.
Warto przybliżyć zapomnianą, a często nieznaną
przez społeczność lokalną postać pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza, bo o nim
właśnie mowa.
Aleksander Wańkowicz urodził się 29 lipca 1881 r.
w polskiej rodzinie szlacheckiej, w majątku Puchowicze, w dawnym województwie mińskim, na kresach
wschodnich byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W 1899 r. ukończył 7 klas Korpusu Kadetów
w Połocku, a następnie, w 1902 r. Mikołajewską Szkołę
Wojsk Inżynieryjnych w Piotrogrodzie, otrzymując
promocję na stopień porucznika.
Do 1918 r. pełnił służbę wojskową na stanowiskach
dowódczych w jednostkach aeronautycznych ( balonowych) Armii Imperium Rosyjskiego.
Pomimo ciężkiego wypadku lotniczego, któremu
uległ w 1914 r. brał udział w działaniach podczas
I Wojny Światowej. Organizował kompanię aeronautyczną i pełnił funkcję inspektora aeronautyki frontu
rumuńskiego.
W 1918 r. w wyniku rozpadu Armii Rosyjskiej, jak
i skutków wypadku lotniczego został zdemobilizowany.
Jednak, pomimo tego, nie zważając na swój stan
zdrowia, w 1918 r. zgłosił się w do Wojska Polskiego.
Był wówczas jednym z najstarszych i najbardziej
doświadczonych oficerów, którzy wstąpili do służby
w polskich Wojskach Lotniczych.
W grudniu 1918 r. płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz został mianowany przez Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego Szefem Sekcji Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych.
W 1919 r. został przeniesiony do Poznania, gdzie
objął stanowisko Dowódcy Wojsk Aeronautycznych
w Poznaniu i Warszawie, a następnie szefa sekcji
3 Aeronautyki Departamentu III Żeglugi Powietrznej
Ministerstwa Spraw Wojskowych.
W 1919 r. Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
mianowała Aleksandra Wańkowicza na stopień
pułkownika.
Jako szef wojsk aeronautycznych w Inspektoracie
Wojsk Lotniczych byłego Zaboru Pruskiego doprowadził do sformowania w maju 1919 r. w Poznaniu
1 Polowej Kompanii Aeronautycznej.
Był to pierwszy w historii Polski wojskowy pododdział balonowy, a płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz
był jego pierwszym dowódcą.
W dniu 23 lipca 1919 r. w pobliżu nieistniejącej
Hali Sterowcowej tzw. Hali Zeppelina, na ówczesnych
Winiarach, przy obecnej ul. Serbskiej w Poznaniu, płk.
pil. bal. Aleksander Wańkowicz wzbił się w powietrze
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balonem na uwięzi, na wysokość kilkuset metrów,
inaugurując tym wydarzeniem pierwsze w historii
niepodległej Polski działania operacyjne polskich
wojsk balonowych.
Powyższy fakt jest istotny nie tylko dla dziejów polskiego lotnictwa, ale również dla historii
miasta Poznania i jest cyklicznie przypominany
w przestrzeni publicznej.
W 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej,
z inicjatywy płk. pil. bal. Aleksandra Wańkowicza, został sformowany 1 Pułk Aeronautyczny.
Pułk początkowo wykonywał wzloty obserwacyjne, a w drugim okresie, podczas odwrotu
wojsk polskich, został spieszony, działając jako piechota i biorąc ofiarny
udział w walkach na Podlasiu i Mazowszu.
Pomimo, że 1 Pułk Aeronautyczny pod dowództwem płk. pil. bal.
Aleksandra Wańkowicza nie posiadał należytego uzbrojenia i wsparcia artylerii, wykonał wszystkie postawione przed nim zadania, a jego
żołnierze wykazali się zapałem bojowym i wolą zwycięstwa.
Po zakończeniu działań wojennych płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz, pełniąc funkcje Szefa Departamentu III Ministerstwa Spraw
Wojskowych, wpłynął na sformowanie aż pięciu batalionów balonowych,
co w późniejszych latach już nigdy nie powtórzyło się w Wojsku Polskim.
W czerwcu 1921 r. płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz uległ kolejnemu wypadkowi lotniczemu, w trakcie lotu służbowego, w drodze na
inspekcje jednostek. Skutkiem tego został uznany niezdolnym do dalszej
służby wojskowej, a w 1924 r. został przeniesiony w stan spoczynku.
W kwietniu 1923 r. oficerowie jednostek balonowych wybrali płk.
pil. bal. Aleksandra Wańkowicza na patrona Krajowych Zawodów
Balonów Wolnych.
Wybór ten miał być wyrazem uznania dla jego zasług za pracę
i trudy poniesione przy organizacji i tworzeniu wojsk balonowych
w niepodległej Polsce.
Wspomniane zawody były najbardziej prestiżowymi zawodami balonowymi w II Rzeczypospolitej, nazywane „małym” lub „polskim
Gordonem Bennettem”, a ich regulamin, wzorowano na regulaminie
zawodów Gordon-Bennetta.
Krajowe Zawody Balonów Wolnych o puchar im. płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza odbywały się w latach 1925-1939, a przechodni puchar
dla zwycięzcy, wręczał osobiście sam patron płk. pil. bal. Wańkowicz.
Warto wspomnieć, że na początku lat 30-tych XX w. Ministerstwo
Spraw Wojskowych nadało nazwę kompleksowi koszar 2 Batalionu
Balonowego, Głównej Składnicy Balonowej i Wojskowej Wytwórni
Balonowej, zlokalizowanych w Legionowie.
Od tamtej pory oficjalna nazwa koszar brzmiała : „Koszary imienia

Pamięci Wyklętego

1 marca, z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy
Wyklętych, delegacja mosińskiego samorządu
w imieniu społeczeństwa złożyła kwiaty pod
obeliskiem pamięci Stanisława Józefa Kasznicy. Kamień upamiętniający tego Żołnierza
Wyklętego, przed kilkoma laty ufundowała
Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego. Stanął przy ul. Stęszewskiej
w Krosinku tuż obok domu rodzinnego ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych.
Stanisław Józef Kasznica (1908–1948) był porucznikiem Wojska Polskiego,
podpułkownikiem i ostatnim komendantem Narodowych Sił Zbrojnych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 2 marca 1948 r. został
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 r. w więzieniu przy
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Rodziny nie powiadomiono o miejscu pochów
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płk Aleksandra Wańkowicza”, na cześć twórcy wojsk
balonowych w 1919 r.
Płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz, po przejściu
w stan spoczynku, zamieszkał w Konstancinie pod
Warszawą.
Tam też, częstym gościem pułkownika, w ramach
spotkań rodzinnych, był jego kuzyn Melchior Wańkowicz, wybitny pisarz, dziennikarz i reportażysta.
W 1931 r. płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz został
wybrany Prezesem Komitetu Gminnego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego
i członkiem Rady tego bloku dla powiatu warszawskiego.
Niestety obu funkcji nie przyjął z uwagi na zły stan zdrowia.
Pod koniec lat 30-tych XX w. płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz
przeprowadził się do Mosiny koło Poznania i zamieszkał przy ulicy
Sowinieckiej.
We wrześniu 1939 r. po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę płk.
pil. bal. Aleksander Wańkowicz opuścił Mosinę, czym uniknął aresztowania i rozstrzelania, na tutejszym rynku, w październiku 1939 r.
Po zakończeniu wojny płk. pil. bal. Aleksander Wańkowicz wraz z żoną
powrócił do Mosiny i zamieszkał ponownie przy ulicy Sowinieckiej.
Zmarł w dniu 22 stycznia 1947 r. na skutek przewlekłej choroby płuc
w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Puszczykówku przy ulicy
Dworcowej.
Z uwagi na bardzo złą sytuację finansową, skutkującą brakiem możliwości organizacji pogrzebu, żona zmarłego pułkownika, Barbara
Wańkowicz, zwróciła się o pomoc do marszałka Polski Michała Roli-Żymierskiego.Pomoc finansowa ze strony Wojska Polskiego została
udzielona, a na uroczystość pogrzebową do Mosiny przybyła również
delegacja z Warszawy.
Płk pil. Aleksander Wańkowicz został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Mosinie, gdzie spoczywa do dzisiaj.			
Robert Kiszkurno
regionalista, przewodnik-historyczno-turystyczny
Wykaz źródeł do biografii płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza:
Tomasz Matuszak – Sprawozdanie płk pil. bal. Aleksandra Wańkowicza
z użycia 1 Pułku Aeronautycznego w wojnie 1920 roku.
Tomasz Matuszak – Użycie wojsk balonowych w wojnie polsko-sowieckiej
1919-1920. Działania 1 Pułku Aeronautycznego na południowym Podlasiu
( w tym w Siedlcach), w : Szkice Podlaski Nr 8 z 2000 r.
Jacek Szczepański, VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o puchar im.
płk A. Wańkowicza : Legionowo 25 września 1933 r. ; w: Niepodległość
i Pamięć (18/1) 33, 2011 r. 

ku. W roku 1992 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał wyrok za nieważny. W roku 2009, Stanisław Józef
Kasznica został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej”. W roku 2012, Rada Miejska w uhonorowała go najwyższym lokalnym wyróżnieniem – Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej. W lutym 2013 r., na warszawskiej
„Łączce” w czasie prac nad identyfikacją ofiar terroru komunistycznego prowadzonych przez IPN zidentyfikowano szczątki Stanisława Józefa Kasznicy.
27 września 2015 r. został uroczyście pochowany w Panteonie - Mauzoleum
Żołnierzy Wyklętych- Niezłomnych na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
Przy ołtarzu wystawiono 35 trumien ze szczątkami ofiar, pięć udekorowanych
wstęgami Orderu Virtuti Militari, w tym Stanisława Józefa Kasznicy.  JN,
fot. MOK
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Na wspólną radość
„Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie...”
Konstanty Ildefons Gałczyński
Słowa poety mogą być doskonałym mottem wspólnego życia, na dobre i na złe,
blisko 40 par małżeńskich, które z okazji swoich Złotych Godów obchodzonych
w roku 2020, w nieprzychylnym dla wszystkim czasie trwającej wciąż pandemii,
odebrały Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Medale w imieniu Prezydenta, wręczył jak co roku Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie zorganizowano
tym razem tradycyjnej, wspólnej uroczystości, a Burmistrz, wspólnie z Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną Obst, odwiedził wszystkich Jubilatów w ich domach, by osobiście złożyć gratulacje.
Złote Gody 2020 w Gminie Mosina były nieco inne niż te dotychczasowe, tradycyjne.
Pozostaną jednak pamiątką, zarówno dla Jubilatów, jak ich rodzin – dzieci, wnuków,
a potem i prawnuków, pamiątką przeżycia razem pół wieku na dobre i na złe…

Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali:
Eugenia i Andrzej Abramowiczowie, Genowefa i Jerzy Andrzejewscy, Maria i Mieczysław Bartkowiakowie, Halina i Jerzy Boruczkowscy, Krystyna i Henryk Chwiałkowscy, Bogumiła i Maciej Ciężcy, Janina i Stanisław Czamańscy, Barbara i Stanisław
Czerwińscy, Ewa i Bogdan Grześkiewiczowie, Janina i Zygmunt Jackowiakowie,
Maria i Mieczysław Kazimierscy, Gabriela i Andrzej Kempińscy, Krystyna i Stanisław Kłosowie, Alina i Tomasz Koralewscy, Teresa i Stefan Krakowiakowie, Urszula
i Andrzej Labrzyccy, Genowefa i Zdzisław Labrzyccy, Danuta i Leszek Lulczyńscy,
Barbara i Piotr Lum, Halina i Waldemar Łaskarzewscy, Barbara i Jan Łuczakowie,
Zofia i Zenon Mateccy, Stanisława i Zenon Olejniczakowie, Grażyna i Andrzej Orłowscy, Grażyna i Zbigniew Ossowscy, Jolanta i Jerzy Pajzertowie, Maria i Julian
Piotrowscy, Barbara i Janusz Piwoszowie, Irena i Piotr Piwoszowie, Stefania i Andrzej
Ratajszczakowie, Irena i Ryszard Rodziakowie, Maria i Mieczysław Rogal, Alina
Krystyniak-Sroczyńska i Jacek Sroczyński, Iwonna i Ryszard Szczygieł, Urszula
i Henryk Tomaszewscy, Władysława i Wojciech Tomczakowie, Kazimiera i Tadeusz
Waliszakowie, Renata i Marian Walkowiakowie i Elżbieta i Zygmunt Woźniakowie.
Wszystkim małżeństwom, które w roku 2020 świętowały swoje Złote Gody, życzymy wielu kolejnych wspólnych lat życia w zdrowiu i pomyślności!
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Zainteresowane pary małżeńskie uhonorowane Medalem „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” 2020, mogą otrzymać pamiątkowe zdjęcia w wersji cyfrowej z uroczystego wręczenia Medalu mailem, zgłaszając taką chęć na adres paulina.ludwiczak@
mosina.pl lub telefonicznie: 611018 220. 

