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TELEFONY ALARMOWE
• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,
• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe
• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,
• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
PORADNIE POZ - GMINA MOSINA
• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. 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 pl. 20 Października 17, tel. 61 4380 120, ul. Garbarska 8,
tel. 61 4380 120
• 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
COVID-19
Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce –>
w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl /web/koronawirus
Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
• Informacje dla mieszkańców Gminy Mosina –> na stronie mosina.pl w zakładce
Koronawirus Komunikaty
• Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna
urzędowanie: poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 15.00, tel. całodobowe: 609 794
670, 518 097 443
• Infolinia NFZ: 800 190 590
989 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu Szczepień
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Szczepienia przeciwko
COVID–19
Zapisy i zgłoszenia
W styczniu br. rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciwko
COVID–19: od 15 stycznia dla osób powyżej 80 roku życia, od 22
stycznia dla osób powyżej 70 roku życia. Zarejestrować można się:
poprzez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989,
przez stronę internetową pacjent.gov.pl, w wybranym punkcie szczepień.
Do rejestracji potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, numer
PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
Od 15 stycznia każdy, kto ukończył 18. rok życia, może zgłosić chęć
zaszczepienia się online. W tym celu wypełnij 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. Zarejestrować się będzie można się w momencie, kiedy
zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla danej grupy i dostaniesz
e-skierowanie. Uwaga! Osoby, który ukończyły 70 lat, nie muszą wypełniać formularza zgłoszenia. Więcej informacji na stronie ww.gov.
pl->Szczepienie przeciwko Covid–19.

Dowozy do punktów szczepień

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

Burmistrz Gminy Mosina uruchomił dowozy
do punktów szczepień
dla osób niepełnosprawnych lub mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego takiego punktu. W zorganizowanym dowozie do punktów szczepień na terenie
gminy Mosina zaangażowanych jest 7 jednostek transportu, w tym
wolontariacko wszystkie nasze jednostki OSP.
Z możliwości transportu mogą skorzystać nasi mieszkańcy, którzy
zarejestrują się w punkcie szczepienia na terenie gminy Mosina
i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale też samotne osoby starsze, schorowane.
Jeżeli z takich powodów macie Państwo problem z dotarciem na
szczepienie we własnym zakresie, należy poinformować o tym przy
rejestracji lub w przypadku wyznaczonego już terminu szczepienia,
zadzwonić pod numer telefonu uruchomiony przez Urząd Miejski
w Mosinie: 608 406 013. Dzwoniąc pod ten sam numer można
zgłosić także chęć zaszczepienia w przypadku osób obłożnie chorych, dla których ustalony zostanie wówczas termin szczepienia
z dojazdem personelu medycznego do domu. 
Oprac. JN

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego wydanym
wójtom, burmistrzom, prezydentom wielkopolskich gmin i miast,
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ZINTEGROWANE CENTRUM OPIEKI I TELEOPIEKI
Gmina Mosina przystąpiła do projektu
Przystąpiliśmy do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego mogą korzystać
także nasi mieszkańcy! 2 lutego odbyło się przekazanie listu intencyjnego z podpisami wszystkich partnerów projektu, który
w imieniu Gminy Mosina jako beneficjenta podpisał Burmistrz
Przemysław Mieloch.
Innowacyjny w Polsce projekt to system bezpłatnej teleopieki
i wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych z powodu
wieku lub niepełnosprawności oraz ich opiekunów, a także usług
medycznych i opiekuńczych. Mieszkańcy Gminy Mosina zainteresowani wsparciem w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
i Teleopieki (ZCOiT) mogą kontaktować się z Dorotą Rakoczy
z OPS w Mosinie, koordynatorem projektu z ramienia naszej Gminy
– tel. 61 8 192 082, kom. 501 133 916.
W ramach TELEOPIEKI uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz prosty w obsłudze, głośnomówiący
aparat telefoniczny i w niebezpiecznej sytuacji, np. gdy poczuje duszności, zawroty głowy, przewróci się, będzie mógł w prosty sposób
skontaktować się z Teleasystentem, który podejmie odpowiednie
działania. W trakcie wykonania połączenia Teleasystentowi wyświetla
się karta informacyjna o podopiecznym, co pozwala na przekazanie
służbom medycznym kluczowych informacji o jego ogólnym stanie
zdrowia, nawet w przypadku gdy stracił przytomność. Uczestnik
może korzystać również z tzw. połączeń zielonych, czyli rozmów
towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera mu samotność
lub chce uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami dzwonią do podopiecznych, by sprawdzić jak się czują.
Centrum Teleopieki działa całodobowo, również w niedziele i święta.
ZCOiT zapewnia także USŁUGI DOMOWE, tj. wsparcie specjalistów: lekarza geriatry, pielęgniarki, fizjoterapeuty i psychologa.
Zakres pomocy ustalany jest z osobistym asystentem na podstawie
wywiadu oraz stworzonego indywidualnego planu opieki i wsparcia.
Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego.
Dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 r. życia., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie
pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru
lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym, uruchomiono DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ. Zapewnia on opiekę
stacjonarną od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. dom
zlokalizowany jest w Gminie Dopiewo. Przebywający tam pacjenci
mają zapewnione następujące świadczenia medyczne: pielęgniarskie,
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fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapię zajęciową,
doradztwo dla opiekunów, a także odpowiednio do stanu zdrowia
– wyżywienie oraz transport.
Dla opiekunów osób korzystających ze wsparcia ZCOiT uruchomione zostało CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH, czyli zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa
w warunkach w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz
dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki.
Kto może korzystać z ZCOIT?
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie
jednej z 8 gmin powiatu poznańskiego – beneficjentów projektu,
w tym Gminy Mosina i która zgłosi chęć dobrowolnego udziału,
przy czym jest osobą niesamodzielną z powodu wieku lub niepełnosprawności, albo jest opiekunem takiej osoby (za wyjątkiem przyjęcia do Dziennym Domu Opieki Medycznej, gdzie kwalifikowani
są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan
zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje
ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu
leczenia szpitalnego).
W praktyce z ZCOiT korzystają w szczególności osoby w wieku
podeszłym, dotknięte przypadłościami związanymi ze starością,
u których ryzyko zagrożenia życia jest znaczne, a możliwość wezwania pomocy ograniczona.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
J. Nowaczyk, źródło: pomagamy.flandria.pl
fot. P. Ludwiczak
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina:
Przystąpiliśmy do projektu z myślą o tych naszych mieszkańcach, którzy
z racji na wiek, problemy zdrowotne, niepełnosprawności, potrzebują
opieki, wsparcia, także poczucia bezpieczeństwa. Zintegrowane Centrum
Opieki i Teleopieki to między innymi możliwość wezwania pomocy
o każdej porze dnia i nocy, systematyczny kontakt z opiekunem, czy
wsparcie specjalistów. Udział w tym projekcie jest
bezpłatny i wystarczy zgłosić chęć dobrowolnego
uczestnictwa. Dla naszych mieszkańców uruchomiony został dedykowany numer telefonu, pod
który można już dzwonić: 501 133 916. 

3

INFORMATOR MOSIŃSKI

Budżet Gminy Mosina 2021
Szanowni Mieszkańcy!
21 stycznia Rada Miejska w Mosinie uchwaliła budżet Gminy
Mosina na 2021 rok. Jest to budżet kompromisowy, uwzględniający zarówno moje propozycje, jak i poprawki radnych.
W budżecie ujęto wiele zadań, a w szczególności:
• inwestycje oświatowe (Szkoła Podstawowa w Rogalinie –
budowa sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa w Rogalinku –
rozbiórka części i budowa nowego skrzydła, Szkoła Podstawowa
w Krosinku – budowa sali gimnastycznej, termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w Daszewicach),
• inwestycje drogowe (ul. Lema, ul. Żeromskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Kazimierza
Odnowiciela, ul. Kanałowa, ul. Chopina, ul. Sienkiewicza),
• ścieżki rowerowe (ul. Poznańska w Daszewicach, Sasinowo-Wiórek, Drużyna-Borkowice),
• adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie,
• remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sowinkach,
wykonanie wentylacji w pomieszczeniach OSiR w Mosinie,
• środki na dofinansowanie wymiany pieców.
Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane na 2021 rok,
przedstawia zamieszczony wykaz na stronach 5 – 8.
Budżet Gminy Mosina na rok 2021 to owoc pracy burmistrza,
urzędników, służb podległych, dyrektorów i kierowników
placówek gminnych i radnych Rady Miejskiej. To również w
pewnym zakresie wynik kompromisu między różnymi zapatrywaniami, wizjami i wnioskami.
Wiele dni pracy Urzędu Miejskiego i nasze dyskusje na komisjach Rady Miejskiej sprawiły, że budżet w ostatecznym
kształcie został przyjęty przez Radę Miejską. Przedmiotem
szczególnych dyskusji było przeznaczenie środków na zaprojektowanie ronda na skrzyżowaniu z ul. Piotra Mocka w Mosinie. Dzięki tej inwestycji zdecydowanie szybciej moglibyśmy
upłynnić ruch na wjeździe do Mosiny. Rada na wniosek Klubu
Radnych OdNowa niewielką większością głosów zdecydowała
inaczej i umniejszyła środki o połowę, co stawia tę inwestycję
pod znakiem zapytania.
Jednak decyzję radnych przyjmuję i dołożę wszelkich starań,
by realizacja budżetu była na najwyższym poziomie. Mam
nadzieję, że wykonanie zaproponowanego przez większość
rady budżetu w ostatecznym kształcie, przełoży się również na
pozytywną ocenę podczas głosowania nad jego wykonaniem. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Budżet na rok 2021
Dochody: 193 746 476,46 zł, w tym bieżące
–171 147 909,09 zł majątkowe – 22 598 567,37 zł.
Wydatki: 196 746 476,46 zł, w tym bieżące
–162 947 926,01 zł, a majątkowe – 33 798 550,45 zł.
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styczeń / luty 2021
Dochody według działów
Dział

Treść

Wartość w zł

020

Leśnictwo

10 391,00

600

Transport i łączność

16 113 956,25

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 351 495,60

750

Administracja publiczna

201 881,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwo6 339,00
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw20 000,00
pożarowa

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
79 761 685,72
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

758

Różne rozliczenia

28 740 340,00

801

Oświata i wychowanie

794 750,00

852

Pomoc społeczna

865 779,00

855

Rodzina

47 497 535,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 638 316,89

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

508 007,00

926

Kultura fizyczna

236 000,00

Razem

193 746 476,46

WYDATKI według działów
Dział

Treść

Wartość w zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

555 848,6 0

020

Leśnictwo

42 000,00

600

Transport i łączność

23 372 413,25

630

Turystyka

401 838,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 631 486,97

710

Działalność usługowa

175 000,00

750

Administracja publiczna

13 26 3 084,17

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwo6 339,00
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw2 816 236,41
pożarowa

757

Obsługa długu publicznego

96 4 375,00

758

Różne rozliczenia

1 416 778,31

801

Oświata i wychowanie

6 6 470 712,80

851

Ochrona zdrowia

646 937,00

852

Pomoc społeczna

3 736 540,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 439 963,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 836 496,84

855

Rodzina

48 116 141,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 189 469,61

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 20 000,00
obszary i obiekty chronionej przyrody

926

Kultura fizyczna

Razem:

4 679 042,43

3 965 774,07
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746 476,46

BUDŻET 2021 - WYDATKI INWESTYCYJNE
l.p.

Nazwa i opis zadania inwestycyjnego

Plan

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina:
1.

Sowiniec - budowa sieci wodociągowej w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miej

260 000,00

scowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej.
Obszar „Majątku Rogalin” – rozwój sieci wodociągowej.

240 000,00

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych
2.

oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych: Krosinko - projekt i budowa przyłącza kan. sanitarnej do świetlicy

50 000,00

z odtworzeniem nawierzchni.
3.

Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego: Projekt
i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko
do granicy Gminy Mosina; koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki – Pecna; Radzewice – projekt
Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem:
tzw. Czerwonka: projekt budowy (korekta drogi wojewódzkiej).
ul. Lema – Mosina: projekt (infrastruktura).

230 000,00

50 000,00
9 225,00

ul. Chodkiewicza – Mosina: projekt.

18 536,10

ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej – Rogalinek: projekt.

51 930,60

ul. Promowa – Czapury: projekt.

63 714,00

ul. Tylna – Krosno: projekt i budowa.

32 595,00

ul. Nowa – Rogalin (dojazd do byłego PGR) droga pasowa – budowa.

100 000,00

Osiedle Nowe Krosno – Mosina: projekt ciągu komunikacyjnego.

150 000,00

ul. Podgórna – Rogalinek: budowa odwodnienia.

1300 000,00

ul. Obrzańska – Mosina: budowa chodnika.

150 000,00

ul. Dębowa – Nowinki: projekt chodnika.

30 000,00

ul. Sosnowa – Wiórek: budowa chodnika.

100 000,00
8 220 200,00
(w tym 6 484 094,

ul. Lema – Mosina: Budowa. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

32 z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych)
2 427 000,00

ul. Żeromskiego – Mosina: budowa. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
4.

(w tym 1 831
607,66 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela – Mosina: budowa.

1 200 000,00

ul. Poznańska – Daszewice, Drużyna – Borkowice, Sasinowo – Wiórek: ścieżka rowerowa.

300 000,00

Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej – Daszewice, ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.

310 000,00

Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową
w Krosinku wraz z kładką pieszo – rowerową w ciągu ul. Harcerskiej w Mosinie.

30 000,00

Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych – wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych.

350 000,00

Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo.

20 000,00

Opracowanie dokumentacji – południowo-wschodnia obwodnica Mosiny – odcinek od ul. Mocka do ul. Śremskiej.

50 000,00

Opracowanie projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim.

150 000,00

Budowa ul. Piaskowej od ulicy Łąkowej do ul. Topolowej 130 m.

200 000,00

Budowa ul. Budzyńskiej - Mosina z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m.

100 000,00

Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia – wykonanie).

60 000,00

ul. Wczasowa – Dymaczewo Nowe (droga pasowa).

50 000,00

ul. Kamioniecka – Mieczewo: projekt budowy.

50 000,00

INFORMATOR MOSIŃSKI
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ul. Bajera – Dymaczewo Stare: projekt budowy.

50 000,00

ul. Chopina (odcinek ul. Leśna – ul. Świerkowa) oraz ul. Kopernika – Mosina: budowa.

300 000,00

ul. Kanałowa i Łazienna, II etap - ul. Kanałowa – Mosina: budowa.

500 000,00

ul. Sienkiewicza – Mosina: budowa.

300 000,00

ul. Czwartaków – Mosina: projekt budowy chodnika.

20 000,00

ul. Sosnowa – Pecna: projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy).

20 000,00

ul. Cicha – Drużyna: projekt chodnika (ciąg pieszo – rowerowy).

20 000,00

Żabinko: opracowanie projektu chodnika 150 m.

20 000,00

5.

Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie.

5 000,00

6.

Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2 w Babkach: fundusz sołecki.

31 099,78

7.

Strefa kultury i rekreacji: wykonanie projektu zagospodarowania terenu na strefę kultury i rekreacji w rejonie
pomiędzy Galerią Sztuki w Mosinie, budynkiem „Kokotek” oraz wykonanie projektu utworzenia strefy rekreacji
na pl. 20 Października w rejonie zachodniej pierzei.

30 000,00

8.

Budowa pomostu pływającego wraz z trapem zejściowym nad J. Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.

9.

Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.

10.

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej: fundusz sołecki.

46 486,97

11.

Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek”: wykonanie koncepcji adaptacji budynku.

10 000,00

12.

Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom
Samopomocy)

600 000,00

13.

Wykupy gruntów: wykupy pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.

500 000,00

14.

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

100 000,00

15.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej: dotacja na zakup pojazdu ciężkiego dla OSP Mosina.

300 000,00

16.

Zakup auta: dla Straży Miejskiej.

80 000,00

17.

Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy w Krosinku: dodatkowy fundusz jednostek
pomocniczych.

18 000,00

18.

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja: aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie.

100 000,00

19.

Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana stolarki) wraz z odwodnieniem.

20.

Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem.

3 000 000,00

21.

Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kontynuacja zadania.

1 720 000,00

22.

Projekt rozbudowy SP w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne): aktualizacja projektu o salę gimnastyczną
i część dydaktyczno-wychowawczą.

70 000,00

23.

Wymiana stolarki okiennej w starej części SP w Krosinku: na podstawie dokumentacji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.

100 000,00

24.

Rozbudowa SP w Krosinku: rozbudowa o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą.

25.

Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina: opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji
projektowej przy szkołach SP 1 i SP 2 w Mosinie, SP w Pecnej i SP w Daszewicach.

50 000,00

26.

Przebudowa Przedszkola nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ul. Topolowej w Mosinie: aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

150 000,00

27.

Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego: zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

30 000,00

28.

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście: aktualizacja dokumentacji projektowej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami
powstałymi podczas jej przebudowy.

70 000,00

29.

Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku: fundusz sołecki.

16 486,97

30.

Objęcie udziałów w ZGO Jarocin: realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarowaniem odpadami.

31.

Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek: fundusz jednostek pomocniczych Sołectwa Borkowice,
Bolesławiec.

14 457,45

32.

Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych: dofinansowanie kosztów wymiany
systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

300 000,00

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego:
ul. Promienista, Słoneczna i Tęczowa w Mieczewie – budowa oświetlenia.

130 000,00

33.

ul. Obsta, Cedrowa, Różańskiego i Matejki w Mosinie – budowa oświetlenia.
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34.

35.
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ul. Różana w Pecnej - przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego.

27 000,00

ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie – budowa oświetlenia.
ul. Wierzbowa za Kanałem Mosińskim w Krosinku – budowa oświetlenia.
ul. Strzelecka - mikropark przy ul. Chełmońskiego w Mosinie – budowa oświetlenia.
ul. Śliwkowa w Mosinie – budowa oświetlenia.

45 000,00
37 000,00
35 000,00
46 000,00

rejon ul. Tylnej – Wiosennej w Krośnie, etap III – budowa oświetlenia.

28 000,00

ul. Dolna i Jesienna w Daszewicach, etap I – budowa oświetlenia.

33 000,00

ul. Fiedlera w Rogalinku – budowa oświetlenia.

28 000,00

ul. Mosińska od nr 2 do ul. Łubinowej w Borkowicach – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Polna w Bolesławcu – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Wspólna w Dymaczewie Nowym – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Strzelecka na wysokości numeru 81ABC w Mosinie – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego) – projekt oświetlenia.

15 000,00

ul. Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ul. Strzeleckiej do Zofii Stryjeńskiej) – projekt oświetlenia.

10 000,00

ul. Makowa w Pecnej – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Polna w Nowinkach – projekt oświetlenia.

9 000,00

ul. Gajowa w Mosinie – projekt oświetlenia.

10 000,00

ul. Bajkowa w Borkowicach – budowa oświetlenia.

30 000,00

opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych.
Fundusze jednostek pomocniczych: budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach – 20 454,27 zł;
(fundusz sołecki); Radzewice: budowa oświetlenia na ul. Kalinowej - 14 155,28 zł i Drużyna: budowa oświetlenia
ul. Krótkiej i Spokojnej –22 987,81 zł (dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych).
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:
a) fundusz sołecki Czapury: przygotowanie i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 – 40 000,00 zł; Dymaczewo
Nowe: doposażenie placu zabaw – 12 000,00 zł; Dymaczewo Stare: posadowienie lamp solarnych na placu zabaw
– 19 000 zł; Drużyna, Nowinki: budowa placu zabaw w Drużynie przy ul. Piaskowej – 40 975,61 zł, Sasinowo:
wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo – 17 432,61 zł;
Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej – 30 000,00 zł.
b) wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy
Osiedle nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie spożywczym
przy ul. Krosińskiej – 2 644,00 zł;
c) wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych Czapury: przygotowanie
i budowa placu zabaw na działce nr 49/7 – 23 243,49 zł; Dymaczewo Nowe: doposażenie placu zabaw – 12 760,67
zł; Wiórek: rekonstrukcja architektury skweru zieleni na pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej – 23 243,49 zł;
Osiedle nr 4: modernizacja placu zabaw na ul. Nałkowskiej oraz budowa street workout na ul. Gałczyńskiego –
74 524,21 zł; Osiedle nr 5: przygotowanie terenu i zakup wyposażenia na osiedlowy skwer na działce po sklepie
spożywczym przy ul. Krosińskiej – 23 598,91 zł; Osiedle nr 6: kontynuacja budowy placu zabaw na Pożegowie
– 40 303,99 zł.

5 000,00
57 597,36

359 726,98

36.

Skatepark: wykonanie projektu i budowa.

100 000,00

37.

Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie: budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Gliniankach).

30 000,00

38.

Budowa świetlic środowiskowych: świetlica w Sowinkach.

39.

Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu: modernizacja starej części świetlicy
w Sowinkach w zakresie podłączenia do nowej instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych.

40.

System fotowoltaiczny na budynkach świetlic: projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach
świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach.

41.

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:
a) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja
prac związanych z zagospodarowaniem poddasza – 13 292,09 zł; Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych
w świetlicy wiejskiej – 46 486,97 zł; Bolesławiec - Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą –10 000,00 zł; Krosno:
ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja – 7 786,97 zł;
b) wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej na placu zabaw – 14 294,74 zł; Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza
świetlicy – 2 646,05 zł; Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej – kontynuacja – 5 243,49 zł.

INFORMACJE Z URZĘDU
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Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie: przebudowa poddasza, wykonanie klimatyzacji.

100 000,00

Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej: opracowanie dokumentacji technicznej budowy pochylni dla
osób niepełnosprawnych do budynku MOK oraz remontu elewacji z dostosowaniem do obowiązujących warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej.
Współpraca z Powiatem Poznańskim: dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków.
Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1
Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin: projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego – 17 662,62
zł – fundusz sołecki; projekt i budowa przyłącza i oświetlenia boiska wiejskiego - 22 081,31 zł – dodatkowy fundusz
jednostek pomocniczych.

Ogółem

20 000,00
50 000,00
500 000,00
39 743,93
33 798 550,45

INWESTYCJE - STAN REALIZACJI

ul. Sowiniecka

Park Strzelnica

Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie -> zakończona
(inwestycja ZDP, Gminy Mosina i Aquanet S.A.) –> zakończona.
Remont ul. Leszczyńskiej w Mosinie –> zakończony
Na odcinku ul. Leszczyńskiej Mosinie (od sygnalizacji świetlnej na
ul. Mostowej do ul. Strzałowej) wyremontowana została jezdnia
oraz chodnik.
Zbiornik wód deszczowych w mosinie –> zakończony
Inwestycja dofinansowana z WRPO – 6 622 170, 55 zł.
Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach
–> trwa projektowanie.
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.
Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach
– od zakończenia I etapu do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie
z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji.
Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna
(stacja Iłowiec) –> w trakcie realizacji
ul. Matejki w Mosinie
I etap (budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz zjazdów
i miejsc postojowych na odcinku do ul. Wodnej)-> przygotowania
do rozpoczęcia robót.
ul. Łazienna i Kanałowa w mosinie
– I etap (budowa chodników i jezdni na ul. Łaziennej na odcinku od

ul. Kolejowa
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ul. Piaskowa

Ścieżka Daszewice

ul. Strzeleckiej do Kanałowej) –> przygotowania do rozpoczęcia robót.
Chodnik w ciągu ul. Kolejowej w mosinie
przebudowa etap I – odcinek od ul. Dworcowej do ul. Śremskiej->
w trakcie realizacji.
Modernizacja świetlicy w Rogalinku
–>zakończono roboty budowlane.
Modernizacja świetlicy w Sowinkach
I etap –> zakończono roboty budowlane.
Rozbudowa SP w Rogalinie
o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą –> w trakcie
realizacji.
Rozbudowa SP w Rogalinku
–> wybrano wykonawcę zadania.
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 WZDWi Urzędem Marszałkowskim zmiany przebiegu kanalizacji deszczowej w drodze
wojewódzkiej.
Zagospodarowanie „Parku Strzelnica”
–> w trakcie realizacji.
Środowiskowy Dom Samopomocy – ogłoszono przetarg na wykonawcę, składanie ofert do 12 kwietnia br.: adaptacja i przebudowa
budynku usługowego na ŚDS z dopuszczeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki,
dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wewnętrzną
instalacją gazu w Mosinie, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego. 
							
JN

Świetlica w Sowinkach

Węzeł przesiadkowy Drużyna

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl

Terminy płatności podatków
15 marca br. mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych za rok 2021.
Dziękujemy wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat.
Przypominamy, że tylko ci podatnicy, których rocznych wymiar tych
podatków wyniósł 100 zł lub więcej, zachowali możliwość ratalnego
opłacania należności. Termin płatności II raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych przypada w sobotę 15 maja 2021 r.
Uwaga: od 2020 r. obowiązują nowe numery rachunków indywidualnych. Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne
rachunki bankowe. W obecnej sytuacji zagrożenia wirusem Covid-19
sugerujemy realizowanie płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego,
celem zasięgnięcia informacji w konkretnej sprawie.
Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego
to m.in.: zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku,
rozbiórka budynku, zakup, sprzedaż lub darowizna nieruchomości,
rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej
w nieruchomości, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, nabycie
spadku, zniesienie lub dopisanie współwłasności.
Obowiązek podatkowy powstaje lub wygasa od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku. Wyjątek

Most w Rogalinku

Od poniedziałku 8 marca br. przejazd przez starą przeprawę zostanie
ograniczony. Roboty w kolejnym etapie inwestycji będą koncentrować
się głównie przy dojeździe do nowego mostu, dlatego konieczne jest
wprowadzenie ruchu wahadłowego na wjeździe od strony Mosiny.
W najbliższych dniach przy drodze wojewódzkiej nr 431 pojawią się
stosowne tablice informacyjne. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Wraz z wykonawcą inwestycji dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców i mieszkańców. Za utrudnienia
przepraszamy. 				
WZDW Poznań

Dworcowa poza SPP

W związku z budową węzła przesiadkowego w Mosinie, na czas
realizacji tej inwestycji ulica Dworcowa w Mosinie została czasowo
wyłączona z obszaru Strefy Płatnego Parkowania.
Uzasadnieniem takiej decyzji, jest zapewnienie możliwości bezpłatnego
parkowania pojazdów w najbliższej okolicy dworca PKP mieszkańcom,
którzy korzystają z bezpłatnego parkingu przy budynku dworca. Teren

Likwidacja azbestu – 2021

Od 12 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Mosinie można składać
wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających
azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument
potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz
unieszkodliwienie). Termin składania wniosków do urzędów gmin
mija 30 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje – na stronie bip.powiat.poznan.pl ->Środowisko->Azbest. 					
JN
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INFORMATOR MOSIŃSKI
stanowi, jeżeli okolicznością tą jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku, wówczas obowiązek podatkowy powstaje
z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zdarzenie to
miało miejsce. O takich zdarzeniach należy w terminie 14 dni od ich
zaistnienia powiadomić organ podatkowy, na stosowych ujednoliconych
od dnia 1 lipca 2019 roku formularzach, które zostały opublikowane
na stronie: podatki.gov.pl->podatki i opłaty lokalne->formularze.
Natomiast uchwały Rady Miejskiej w Mosinie dotyczące obowiązujących stawek podatków lokalnych w 2021 r., dostępne są na stronie
mosina.pl -> dla Mieszkańca –> podatki i opłaty lokalne.
Przypominamy również, że jeśli zmieniają Państwo adres do korespondencji, to należy o tym pisemnie powiadomić organ podatkowy.
Zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, którzy chętnie
udzielą Państwu informacji telefonicznie lub mailowo w zakresie:
• wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz informacje dotyczące decyzji podatkowych: Honorata
Przybylska, tel. 61 8109 517, honorata.przybylska@mosina.pl, Agnieszka Nurzyńska-Cieślak, tel. 61 1018 218, agnieszka.cieslak@mosina.pl,
Katarzyna Jujka, tel. 61 8109 515, katarzyna.jujka@mosina.pl,
• wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
oraz windykacji zaległości: Ewa Kowalewska, tel. 61 1018 205, ewa.
kowalewska@mosina.pl, Magdalena Batura, tel. 61 8109 512, magdalena.batura@mosina.pl 		
Referat Podatków i Opłat UM

Zawieszenie pobierania
opłaty targowej

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. opłata targowa wprowadzona
na terenie naszej Gminy, uchwałą nr XXXVI/286/20 Rady Miejskiej
w Mosinie, nie będzie pobierana. Wyłączenie pobierania opłaty targowej
wynika z art. 31 zm ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych.  				
Red.

ten, na czas prowadzonej inwestycji, zostanie włączony w zakres budowy. Strefa płatnego parkowania obejmuje nadal:
Obszar I: ulica Poznańska, pl. 20 Października, parking przy Rondzie
Budzyń, ulica Kościelna, ulica Kościuszki, ulica Wąska, ulica Tylna,
ulica Garbarska, ulica Słowackiego wraz z tymi ulicami granicznymi;
Obszar II: ulica Farbiarska. 				
JN

jubileusz 50–lecia małżeństwa
UWAGA – JUBILACI obchodzący jubileusz 50–lecia małżeństwa
w roku 2021. Pary małżeńskie obchodzące w 2021 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu
telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do dnia 20 marca
2021 r. Zgłoszenie to będzie podstawą do sporządzenia wniosku o nadanie odznaczeń. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października
1, pokój 112 i 113, tel. (61) 8109 – 560. Zapraszamy w poniedziałki
w godzinach: 9:00-17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:0015:00. 			
Marzena Obst Kierownik USC Mosina
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Twórzmy koalicję antysmogową
Smog to jeden z problemów współczesnej cywilizacji, który dotyka także naszej Gminy. Urząd Miejski w Mosinie od kilku lat podejmuje działania, by zmniejszyć niską emisję do atmosfery. To między innymi nasze dotacje dla mieszkańców na wymianę starych
pieców, na które przeznaczamy coraz większe środki, to wspieranie
rządowego programu „Czyste powietrze”, o co starałem się osobiście
– o możliwość, by gminy mogły wspierać ten program. Wreszcie, to
działania edukacyjne, bo nasze działania nie wystarczą – potrzebne są
także działania mieszkańców i świadomość, że to, jakim powietrzem
oddychamy, zależy w dużym stopniu od nas wszystkich.
W styczniu na mosińskim rynku grupa młodych ludzi z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przeprowadziła pikietę, chcąc dać wyraz
swojemu niezadowoleniu z powodu smogu i niewystarczających, jak
uważają, działań władz Gminy w kierunku poprawy stanu powietrza.
Spotkałem się z tą młodzieżą w czasie ich protestu. W rozmowie, w której
przedstawiłem nasze starania o poprawę jakości powietrza na terenie
gminy, poprosiłem także o sformułowanie i przekazanie mi konkretnych

propozycji działań antysmogowych, jakie mogłaby jeszcze podjąć Gmina.
Poprawa jakości powietrza, którym oddychamy, jest troską nas
wszystkich, jest także moją troską. Bez wspólnego działania, niewiele
można zdziałać. Drodzy mieszkańcy, włączmy się wszyscy czynnie w walkę o czyste powietrze – twórzmy koalicję antysmogową!
Zaplanujmy wymianę starego pieca, stosujmy metody rozpalania
zmniejszające emisję dymu do atmosfery.
Gmina wspiera także wszelkie antysmogowe inicjatywy społeczne
i będzie je nadal wspierać, podejmując równolegle sami jako Gmina
dalsze działania w tym zakresie. Przypominam także, że organizacje
pozarządowe mogą składać wnioski z zakresu ekologii, także projekty antysmogowe, w konkursie na działania finansowane z pożytku
publicznego. W tegorocznej edycji nie wpłynął żaden taki wniosek,
jednak zachęcam, by w przyszłych konkursach
skorzystać z takiej możliwości. 
			
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Gmina przeciwko smogowi
• Wymiana pieców – programy dla mieszkańców
-> W lipcu 2019 r. Gmina Mosina podpisała porozumienie
z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie programu „Czyste
Powietrze” – wnioski o składane są w siedzibie Gminy,
skąd po weryfikacji formalnej kierowane są do WFOŚiGW
w Poznaniu, dokonującego ostatecznej decyzji o udzieleniu
dofinansowania.
(4 kwietnia 2019 r. – rozmowy Burmistrza Gminy Mosina w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW w sprawie uruchomienia możliwości
wsparcia przez gminy tego programu).
• W roku 2020 mieszkańcy Gminy Mosina złożyli 75 wniosków
(12 wniosków wycofanych lub niespełniających wymogów formalnych, 58 wniosków w trakcie oceny, na zarządzie lub po umowie).
-> W roku 2018 Gmina uruchomiła dla mieszkańców gminny program
dofinansowania ze środków Gminy.
Od roku 2019 do chwili obecnej udzielono dotacji z budżetu
Gminy 103 mieszkańcom.
• 2019 r. – wymienionych zostało 20 pieców. Udzielono
dofinansowania w kwocie blisko 100 000 zł.
• 2020 r. – na dofinansowania zaplanowano 270 000 zł
i wdrożono nowe zasady jego udzielania – nie tylko do wymiany
starych pieców, ale również do instalowania solarów do
podgrzewania wody użytkowej: mieszkańcy złożyli 104 wnioski,
podpisano 83 umowy na dofinansowanie, 73 dotacji zostało już
wypłaconych (26 wniosków wycofanych lub niespełniających wymogów formalnych) – na wszystkie złożone wnioski spełniające
wymogi formalne została przyznana dotacja.
• w roku 2021 podwyższono kwotę w budżecie Gminy do 300 000
zł – mieszkańcy złożyli już 17 wniosków, podpisano 10 umów na
dofinansowanie (1 wniosek wycofany).
-> Z dotacji z Powiatu Poznańskiego skorzystało dotąd łącznie 42
mieszkańców Gminy Mosina, w tym: w roku 2018 – 15 osób, w roku
2019 – 10 osób, a w roku 2020 – 17 osób.
• Sukcesywna wymiana pieców, termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej: modernizacja źródła ciepła i instalacji
c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina, termomodernizacja SP 2 w Mosinie, SP 1 w Mosinie wraz salą gimnastyczną,
modernizacja energetyczna szkół – w Czapurach, w Krosinku,
w Pecnej, w Rogalinie, w Rogalinku, w Daszewicach, przed-
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szkoli – nr 4, nr 2, nr 3 w Mosinie, innych budynków – bibliotek,
świetlic wiejskich, budynków użytkowanych przez jednostki
organizacyjne Gminy – w szczególności Urzędu Miejskiego,
MOK-u, OSiR-u, Galerii Sztuki, budynku przy ul. Dworcowej
w Mosinie, budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.
• Projekty niskoemisyjne – Gmina pozyskała dofinansowania: ok. 8 mln zł na następujące inwestycje:
- budowa dróg rowerowych w Parku Strzelnica w ramach projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych
w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych
w Parku Strzelnica”,
- budowa węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie
i Pecnej w ramach projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia z zakresu transportu zbiorowego na terenie gminy
Mosina – Etap I”.
• Nasadzenia drzew
Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów dla zrekompensowania ich ubytków:
- w latach 2015–2018 zakupiono i nasadzono: 531 drzew liściastych,
124 drzewa iglaste, 70 drzew owocowych,
- w roku 2019 posadzono 193 drzewa,
- w roku 2020 posadzono 28 drzew liściastych i 22 drzewa iglaste
(nie wykonano zaplanowanej, większej ilości nasadzeń, ze względu
na zmniejszenie przez Radę Miejską środków na ten cel w budżecie
2020).
- ukończono realizację Parku przy Kanale Mosińskim, który
został udostępniony mieszkańcom jesienią 2019 r. (projekt
uzyskał dofinansowanie),
- powstała koncepcja „Ptasiego Parku” w Mosinie,
- jesienią 2020 r. Gmina zainicjowała akcję przy współpracy
z Nadleśnictwem Babki i Wolontariatem WPN: „Posadź swoje
drzewo” (przełożoną z powodu obostrzeń na wiosnę 2021).
• Edukacja
- od 2015 r. w „Informatorze Mosińskim” i na stronie internetowej Gminy publikowane są cykliczne artykuły
o zakazie spalania śmieci,
- od 2017 r.
rozpoczęła
się
kampania
informacyj-

INFORMACJE Z URZĘDU

mosina.pl
na „Nie pal Śmieci Nie Truj Sąsiadów!”,
w ramach której przygotowano ulotki informacyjne z możliwością pobrania ich przez mieszkańców,
sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli,
- od 2018 r. w „Informatorze Mosińskim” publikowane są artykuły edukacyjne w cyklu: „Twórzmy
koalicję antysmogową” promujące m.in. metodę
rozpalania od góry (ukazały się w 5 wydaniach).
Artykuły na ten temat publikowane są także na stronie
mosina.pl w zakładce Ochrona środowiska,
- od 2019 r. Gmina prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną MOSINA BEZ SMOGU.
To prelekcje i konkursy w szkołach, kampania w mediach społecznościowych, ulotki, banery w mieście
i w sołectwach, dystrybucja poradnika antysmogowego
m.in. za pośrednictwem Informatora Mosińskiego.
• Kontrole nieruchomości
W grudniu 2016 r. Burmistrz powołał zespół
do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przez właścicieli nieruchomości.
W ramach kontroli, systematycznie sprawdzane
są nieruchomości w zakresie właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą
Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach oraz z Regulaminem o utrzymaniu
czystości porządku na terenie gminy Mosina.
Ze wskazań mieszkańców prowadzone są kontrole pod kątem podejrzanego, nadmiernego
zadymienia. Strażnicy Miejscy dokonują kontroli
takich nieruchomości pod kątem potencjalnego
spalania odpadów, a także respektowania przepisów uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – stosowania właściwego
opału. Przy okazji kontroli, strażnicy rozmawiają
z mieszkańcami na temat nadmiernego zadymienia podczas palenia w piecach.
• W 2019 r. Gmina wsparła uchwałodawczą
inicjatywę obywatelską w zakresie uchwały
antysmogowej.
• W 2020 r. we współpracy z Generalną Inspekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu uruchomiono na terenie gminy stację pomiarową, która monitoruje stężenie tzw. pyłu zawieszonego
w powietrzu (PM10).
Działania Gminy Mosina na rzecz poprawy jakości powietrza zostały nagrodzone:
• 2019 -> wyróżnienie w ramach konkursu „Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza
za rok 2019”,
• 2020 -> nagroda w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego”
Nagroda 8 000 zł zostanie przeznaczona na
zakup drona dla Straży Miejskiej. 		
Oprac. JN
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Rozpalanie kominka od góry

Od kilku lat w sezonach grzewczych zachęcamy Państwa na łamach „Informatora Mosińskiego” do stosowania bezdymnego sposobu rozpalania
w piecach. Rozpalanie od góry to mniejsza emisja dymu do atmosfery, to także sposób na ekonomiczne zużycie opału. W tym numerze pan Andrzej Raźny,
Radny Rady Miejskiej w Mosinie, prezentuje prawidłowy sposób rozpalania
w kominku.
W wielu domach (rzadziej mieszkaniach) jednym z elementów wyposażenia jest kominek.
Oprócz walorów dekoracyjnych kominki pełnią bardzo ważną rolę, stanowią bowiem
źródło ciepła. Ciepło z kominków najczęściej stanowi dodatkowe źródło ogrzewania.
Niewłaściwie obsługiwany kominek może też być źródłem emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, a więc i „trucia sąsiadów”.
Podstawowym paliwem użytkowanym do palenia w kominkach jest drewno
z drzew liściastych. Unikajmy drewna drzew iglastych, które posiada dużo żywicy, przez
co zanieczyszcza piec plamami, tworzy dużo dymu i zanieczyszcza wnętrze pieca oraz
przewody kominowe. Drewno opałowe, przeznaczone do palenia w piecu lub kominku
powinno być łupane i sezonowane w przewiewnym miejscu przynajmniej przez jeden sezon.
Drewno jest paliwem odnawialnym, nieuciążliwym dla ludzi i środowiska, dostępnym
lokalnie oraz stosunkowo tanim – pod warunkiem, że jest należycie przygotowane i poprawnie spalane. Do tego nie jest niezbędna wysoka technika z jej drogimi wynalazkami,
ale po prostu: elementarna wiedza o obchodzeniu się z drewnem, którą staram się streścić.
Drewno jako paliwo stałe samo z siebie się nie pali, a palą się gazy powstałe z odgazowania się drewna pod wpływem temperatury, czyli ognia. Gaz ulatniając się
w kontakcie z tlenem oraz wysoką temperaturą spala się, co widzimy w postaci ognia.
Spalanie wilgotnego drewna prowadzi do znacznej emisji szkodliwych dla zdrowia
substancji; ponadto jest mniej wydajne energetycznie, gdyż część energii spalania zostaje
zużyta na odparowanie wilgoci. Wilgotnego drewna spala się nawet dwukrotnie więcej,
co przekłada się na wyższe koszty ogrzewania. Im większa zawartość wody w drewnie
opałowym, tym niższa temperatura spalania, a to oznacza brak całkowitego spalania
części lotnych – niespalone gazy uciekają przez komin do powietrza, a smoła i sadza
osadzają się w kominie (najwięcej na szybach) i na ściankach wewnętrznych kominka,
obniżając dodatkowo jego sprawność i przyspieszając korozję.
Porównanie efektywności spalania drewna przy różnych wilgotnościach drewna:
Za drewno suche przyjmuje się drewno o wilgotności nie większej niż 15%. Taka wilgotność można osiągnąć po około 15 miesiącach przechowywania drewno pod zadaszeniem. Palenie drewnem jest bardzo ekologiczne, bowiem materiał palony jest ekologiczny
(niekopalniany i odnawialny w przeciwieństwie do węgla i gazu).
Okazuje się jednak, że ekologiczność palenia drewnem uzależniona jest od tego jak
palimy w kominku.
Tradycyjny sposób palenia w kominku to tzw. „palenie od dołu”. Zdać sobie musimy
sprawę, że rozpalając i paląc „od dołu”, niejako zmuszamy do palenia i zajęcia ogniem
całą umieszczoną w kominku porcję drewna powyżej. Taka praktyka powoduje między
innymi efekt dużego dymienia, emisji niespalonych cząstek i gazów, oraz niższą sprawność
kominka. Główną przyczyną jest zbyt niska temperatura, jaką daje z początku ogienek
(ciężko nazwać to coś ogniem), który próbuje strawić zbyt dużą dla siebie jak na tą chwilę
ilość opału. W efekcie powstają olbrzymie ilości toksycznego dymu, który niespalony
jest emitowany przez komin do atmosfery.
Co osiągamy paląc w kominku „od góry”:
- Rozgrzane spaliny powodują szybki wzrost temperatury w kominie,
a co za tym idzie lepszy ciąg.
- Minimalizujemy dymienie kominka (nasz kominek przez to emituje mniej substancji
odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza i wewnętrznych szyb kominka)
- Czystszy przewód kominowy i komora spalania kominka.
- Łatwość rozpalania (przy umiejętnym rozlokowaniu polan, szczap
i rozpałki).
- Większa sprawność wkładu kominkowego lub pieca wolnostojącego.
Poniżej fotograficzna prezentacja etapów palenia „od góry” w kominku:
Etap 1- układanie drewna. Na wierzchu bardzo suche drobne drewno
i podpałka.
Etap 2 - krótko po podpaleniu podpałki pali się wierzchnia warstwa. Prawie nie ma
dymu w komorze spalania (dopływ powietrza całkowicie otwarty)
Etap 3 – bezdymne, efektywne palenie (na tym etapie można przymknąć dopływ powietrza) etap ten trwa kilka godzin i w tym czasie nie ma potrzeby otwierania drzwiczek
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a więc do pomieszczenia nie przedostają się gorące opary dymu z kominka.
Stosowanie tego sposobu rozpalania w kominku (palenie od góry) ma wiele
pozytywnych aspektów, najbardziej dla mnie istotne to o wiele mniejsza ilość
szkodliwych dymów przedostająca się do atmosfery, większa efektywność
spalania zakupionego drewna oraz „bajecznie” proste mycie szyby przy
przygotowywaniu do palenia. Dotychczas czynność ta zajmowała mi dużo
czasu i nie była do końca skuteczna. Teraz wystarczy przetrzeć szyby na
sucho, spryskać lekko kupionym za ok. 7 zł środkiem do kominków (zakup w pobliskiej drogerii) i szyba przeźroczysta. Po ułożeniu drewna można
już napawać się widokiem ognia i grzać ciepłem kominka (bez dokładania
i otwierania drzwiczek) przez kilka godzin. 
Tekst i fot.: Andrzej Raźny

współpracujemy z Muzeum

Gmina udziałowcem
ZGO Jarocin

9 grudnia, w siedzibie ZGO Sp z o.o. w Jarocinie, Burmistrz Gminy
Mosina Przemysław Mieloch i Burmistrz Gminy Jarocin Adam Pawlicki
podpisali Porozumienie Międzygminne w zakresie zagospodarowania
odpadów komunalnych, na mocy którego z dniem 1 stycznia tego
roku, Gmina Mosina stała się jego kolejnym członkiem. 4 lutego, także
w siedzibie spółki odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników
– gmin uczestniczących w Porozumieniu, które jednogłośnie podjęło
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. W wyniku
tej uchwały Gmina Mosina stanie się udziałowcem ZGO Jarocin,
obejmując 434 udziały. Akt notarialny dotyczący przejęcia udziałów
spółki w imieniu Gminy Mosina podpisał Burmistrz Przemysław
Mieloch.
Do Porozumienia Międzygminnego ZGO Jarocin przystąpiło już
ponad 20 gmin, które dzięki temu korzystają z jednej najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów – ZGO w Jarocinie.
Od 1 stycznia br., jako członek Porozumienia korzysta z niej także
Gmina Mosina. Na mocy podjętej uchwały Zgromadzenia Wspólników, stanie się także udziałowcem spółki.
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina:
W konsekwencji kilkuletnich działań przystąpiliśmy do Międzygminnego Porozumienia, które jest obsługiwane przez najnowocześniejszą
instalację zagospodarowania odpadów. Niesie to ze sobą kilka pozytywnych skutków: mamy zapewnione zagospodarowanie odpadów
w niższych cenach, niż w innych instalacjach, mamy zagwarantowany
możliwie wysoki stopień odzysku odpadów, co pozwoli uniknąć poniesienia kar z tytułu niespełniania tego wymagania, ponadto funkcjonowanie w ramach porozumienia umożliwia odbiór odpadów naszej
spółce, co nie byłoby pewne, gdybyśmy dalej byli członkami Związku
Międzygminnego „Selekt”. Opisane parametry pozwalają nam utrzymać
obecną miesięczną stawkę 27 zł w sytuacji, kiedy Gmina Kórnik ma
stawkę 36 zł, a w Poznaniu i GOAP podniesiono stawkę do 28 zł.
				
J. Nowaczyk, fot. P.Ludwiczak
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3 lutego, w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Dyrektor Muzeum
Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki i Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch podpisali list intencyjny dotyczący wzajemnej
współpracy.
W spotkaniu uczestniczyła także Ewa Leszczyńska, Kierownik
oddziału poznańskiego Muzeum – Pałacu w Rogalinie.
Od wielu lat, z racji na położenie na terenie naszej gminy Zespołu
pałacowo-parkowego w Rogalinie – obecnie zabytku o statusie Pomnika Historii – Gmina Mosina współpracuje z Muzeum Narodowym
w Poznaniu, którego oddział mieści się w rogalińskim Pałacu.
Wyrazem tej współpracy jest m.in. prowadzony tu przez Gminę
sezonowy Punkt Informacji Turystycznej. Intencją podpisanego
w lutym dokumentu jest wyrażenie przez obie strony woli podtrzymania dotychczasowej, dobrej współpracy, ale także poszerzenia jej
o nowe obszary: wzajemnej promocji i edukacji w zakresie historii
Gminy, jej walorów kulturowo-przyrodniczych, współpracy na
rzecz zwiększenia dostępności turystycznej do istotnych obiektów
kulturowo-przyrodniczych w Gminie i ich wzajemnego skomunikowania z ościennymi atrakcjami sąsiednich gmin oraz Pozna
nia, współpraca w zakresie szeroko pojętych działań merytorycznych
kulturowych, między innymi współpraca merytoryczna przy
organizacji i późniejszej działalności planowanego muzeum regionalnego w Mosinie, w budynku „Kokotka”.
Podczas spotkania 3 lutego, podjęto także rozmowy o możliwości wspólnego rozwiązania bieżących problemów i podjęcia
konkretnych działań.
Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina:
Bardzo się cieszę, że zadeklarowaliśmy zgodnie z Panem Dyrektorem
nie tylko kontynuowanie naszej dotychczasowej współpracy, ale też
poszerzenie jej o nowe działania. Przyjęliśmy także wspólnie ich priorytety – będzie to wsparcie Muzeum dla naszych działań muzealnych
i udostępnianie jego przestrzeni na szczególne uroczystości Gminy,
wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze majątku Rogalin, a także współpraca przy rozwiązywaniu problemów
infrastrukturalnych Rogalina i zlokalizowanego na jego terenie Oddziału Muzeum. Jestem przekonany, że nasza wzajemna współpraca
w uzgodnionych obszarach, przyniesie wymierne korzyści, zarówno
dla Muzeum Narodowego, jak i mieszkańców Gminy Mosina. 
			
					
				
Joanna Nowaczyk
Fot. Paulina Ludwiczak
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Prognoza z Mosiny

W lutym, naszą Gminę odwiedziła ekipa programu Dzień Dobry
TVN. Z wieży widokowej na pożegowskich gliniankach, Diana Kautz
prezentowała dla widzów programu prognozę pogody i ciekawostki
o naszej okolicy. Odwiedziliśmy ekipę reporterów w miejscu transmisji, przekazując pamiątki z Gminy Mosina. Nasi goście spotkali
się z ciepłym przyjęciem mieszkańców – przez jedną z pań zostali
poczęstowani mosińskimi pączkami. 			
JN
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101 lat!

8 grudnia swoje 101. urodziny obchodziła mieszkanka naszej Gminy
Marianna Zawidzka. Z tej okazji z kwiatami i życzeniami kolejnych
lat w zdrowiu i spokoju, Jubilatkę odwiedził Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Obst. Dostojnej Jubilatce jeszcze raz gratulujemy osiągnięcia
tak pięknego wieku i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i pogodzie
ducha! 					
Redakcja

KARMA DLA SCHRONISKA

Referat Promocji i Kultury UM przeprowadził świąteczną zbiórkę
karmy dla zwierząt ze schroniska w Skałowie i dla bezdomnych, mosińskich kotów. Zbiórka prowadzona była na pl. 20 Października i na
Zielonym Rynku w Mosinie. Odzew na apel o przekazanie karmy był
ogromny! Mieszkańcy po raz kolejny pokazali swoją wrażliwość na
los bezpańskich zwierząt. 350 kilogramów zebranej karmy, dostarczył
do schroniska w Skałowie osobiście Burmistrz Przemysław Mieloch
w asyście Straży Miejskiej. Karmę dla kotów Urząd na bieżąco przekazuje wolontariuszom opiekujących się bezdomnymi stworzeniami.
Ofiarodawcom karmy z całego serca dziękujemy! Już teraz zapraszamy do udziału w tegorocznej, świątecznej zbiórce w okolicach
grudnia.  JN				
Fot. Straż Miejska

Nareszcie biegówki!

Dawno nie było już takiej zimy! Niespodziewana śnieżna aura,
natychmiast zainspirowała pomysłodawców tras Aktywnej Trójki po WPN do rozszerzenia oferty dla miłośników biegówek.
W niedzielę 14 lutego zorganizowali spotkanie na stadionie OSiR
w Mosinie z Piotrem Ogarzyńskim – instruktorem PZN narciarstwa biegowego.
Dr Piotr Ogarzyński jest czterokrotnym Akademickim Mistrzem Polski i trenerem. Pracował z reprezentantami Polski oraz Polską Kadrą
Paraolimpijską przed Igrzyskami w Vancouver i Soczi, pracuje też ze
studentami w Sekcji Narciarskiej KU AZS UAM Poznań. Ten świetny
instruktor poprowadził dwugodzinny trening na biegówkach dla naszych mieszkańców. – Dziękujemy za sportową niedzielę Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji, dziękujemy także naszym mieszkańcom za przybycie – mówi
Katarzyna Leszczyńska z Referatu Promocji i Kultury UM – który był
pomysłodawcą wydarzenia i zorganizował je przy wsparciu OSiR. Na
potrzeby tej udanej, zimowej imprezy, wyciśnięto w śniegu ślady do narciarstwa biegowego, z myślą nie tylko o uczestnikach instruktażu, ale
także o wszystkich miłośnikach biegówek, by do końca zimowej aury
mogli z nich korzystać. – Cieszymy się, że zakupiona przez Urząd Miejski
kilka lat temu, gdy organizowaliśmy trasy trzech aktywności po WPN,
wyciskarka biegowych śladów była w pogotowiu. Liczymy na to, że śnieg
wróci na dobre zimą na nasz teren i biegówki będą gościły częściej – dodaje
K. Leszczyńska.  		
J. Nowaczyk / fot. K. Leszczyńska
		

AKTUALNOŚCI

Bezpłatne przejazdy i punkty
w rekrutacji z MKM

Już ponad 700 osób Korzysta z Mosińskiej Karty Mieszkańca.
Od 1 stycznia br. z Mosińską Kartą Mieszkańca można bezpłatnie
korzystać z komunikacji gminnej! Ponadto rodzice lub opiekunowie
dzieci z MKM otrzymają dodatkowe punkty w zbliżającym się, drugim
etapie rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolny
ch (kl. „0”). To kolejne korzyści z posiadania Karty, obok zniżek
i ulg proponowanych przez przedsiębiorców oraz instytucje – naszych partnerów. Pełna oferta zniżek dostępna jest na stronie mkm.
mosina.pl ->Partnerzy. Pakiet korzyści dla posiadaczy Karty będzie
się zwiększać. Zachęcamy, by wziąć udział w programie „Mosińska
Karta Mieszkańca”. Do tej pory, od września 2020 r. Urząd Miejski
w Mosinie wydał już ponad 700 kart mieszkańca.
Aby otrzymać Mosińską Kartę Mieszkańca wystarczy 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 Referacie Promocji i Kultury: pl.
20 Października 2, 62-050 Mosina (lokal sąsiadujący z budynkiem
Urzędu, przejście od strony rynku przez pasaż lub od ul. Wąskiej)
w godzinach pracy Urzędu, tel. 61 1018 220. Własną Kartę można
także założyć: • w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, pl.
20 Października 22, 62-050 Mosina, tel. 61 8192 746 510 197 558,
• w Centrum Kształcenia w Nowinkach ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki, tel. 530 494 147
• w ICEO Świątniki, ul. Kórnicka 8a, 62-022 Świątniki, tel. 61 8
138 063, 534435127. 					
JN
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Oświadczenie Burmistrza
w sprawie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (sanitarnej)
w ul. Sosnowej w Pecnej
Od jesieni 2016 r. Gmina Mosina wraz ze spółką Aquanet realizuje zadanie
projektowania i budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Sosnowej
w Pecnej. Burmistrz Gminy Mosina wnioskuje o realizację i później realizuje
określone zadania. Kluczowe decyzje były podejmowane uchwałami Rady
Miejskiej w Mosinie począwszy od grudnia 2016 r. Stwierdzenie, że Burmistrz
Gminy Mosina wprowadził Radę Miejską w błąd jest nieprawdziwe. Pragnę
podkreślić, że lokalizacja planowanej inwestycji jest znana Radzie Miejskiej
od dawna. Zarówno na posiedzeniach komisji Rady, jak i w materiałach, które
otrzymali Radni, wielokrotnie pojawiały się poglądowe mapy i planowana
inwestycja, która była omawiana włącznie z jej przebiegiem. Twierdzenie
niektórych radnych, że Rada Miejska nie otrzymała na ten temat informacji jest celowym, politycznym działaniem, skierowanym na przedstawienie
w złym świetle mojej osoby. Projekt inwestycji był procedowany przez Radę
Miejską na długo przed rozpoczęciem obecnej kadencji, w której zacząłem
pełnić funkcję Burmistrza i przy zupełnie innym układzie sił politycznych.
Dlatego stwierdzenie zawarte w przekazach medialnych sugerujące rzekomą
korupcję polityczną jest niesprawiedliwe, mające na celu zdyskredytowanie
mojej osoby.
Przedstawiam kalendarium istotnych wydarzeń:
kadencja 2010-2014 (Burmistrz Zofia Springer)
30 stycznia 2014 r. W Strategii Rozwoju Gminy Mosina przyjętej uchwałą
Rady Miejskiej (Nr LV/383/14) na str. 93 znalazł się zapis 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.
listopad 2014 r. Na końcu kadencji w ówczesnym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego założono powstanie
domu pomocy społecznej w Pecnej.
kadencja 2014-2018 (Burmistrz Jerzy Ryś)
13 października 2016 r. Waldemar Wiązek złożył wnioski do Biura Rady
Miejskiej, m.in. co do projektu i wykonania nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej.
13 października 2016 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur
przekazuje wniosek Waldemara Wiązka do burmistrza.
20 października 2016 r. Burmistrz poinformował Przewodniczącą Rady
Miejskiej, że zamierza złożyć wniosek na projektowanie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej do projektu budżetu na rok 2017.
19 grudnia 2016 r. Gmina Mosina złożyła wnioski do Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Aquanet S.A. (WPRiM) na lata 2017-2026, w tym wnioski
dotyczące budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej oraz budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej.
29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Mosinie podjętą uchwałą budżetową
na rok 2017 (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2017”) na wniosek
Burmistrza zabezpieczyła środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej
w Pecnej. Realizując uchwałę Rady Miejskiej, w roku 2017 Gmina Mosina:
-12 kwietnia 2017 r. zleciła Biuru Projektowemu SOLUM B. Kamiński opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki w ul. Sosnowej
w Pecnej na kwotę 15 252 zł. -> 21 grudnia 2018 r. Biuro Projektowe SOLUM B. Kamiński przekazało Gminie gotowy projekt sieci wodociągowej
w ul. Sosnowej w Pecnej -> 16 stycznia 2019 r. decyzją Starosty Poznańskiego
projekt uzyskał pozwolenie na budowę.

- 13 listopada 2017 r. Gmina Mosina złożyła wnioski do WPRiM
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styczeń / luty 2021
na lata 2018-2027, w tym wnioski dotyczące budowy sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej.
29 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Mosinie podjętą uchwałą budżetową
na rok 2018 (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2018”) zabezpieczyła
środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej.
kadencja 2018-2023 (Burmistrz Przemysław Mieloch)
24 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Mosinie podjętą uchwałą budżetową na
rok 2019 (załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na rok 2019”) zabezpieczyła
środki budżetowe na realizację dokumentacji projektowej dotyczącej sieci
wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej.

- na podstawie rozmów z Aquanet S.A. ustalono, że Gmina wykona
dokumentację projektową we własnym zakresie, a roboty budowlane będzie
realizował Aquanet S.A.,

- 14 lutego 2019 r. Gmina przekazała Aquanet S.A. dokumentację
projektową dotyczącą sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej celem
przeniesienia na spółkę – przyszłego inwestora, uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowę,

- 19 marca 2019 r. Aquanet S.A. poinformował Gminę Mosina, że
przekazany projekt jest niezgodny z wymogami spółki i wezwał Gminę do
jego uzupełnienia,

- 31 maja 2019 r. Gmina zleciła projektantowi opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami spółki (kwota
wynikająca z umowy 7 380,00 zł).
12 lutego i 23 kwietnia 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, która
pozytywnie zaopiniowała WPRiM . Reprezentanci Aquanet S.A. przedstawili
prezentację multimedialną dotyczącą planowanych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina – w fazie projektowania,
robót i w fazie przed rozpoczęciem robót, udzielając odpowiedzi na pytania
zadane przez poszczególnych radnych dotyczące poszczególnych inwestycji
zaplanowanych do realizacji na terenie gminy Mosina w projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
25 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Mosinie podjętą jednogłośnie uchwałą,
wprowadziła zadanie dot. sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej do
WPRiM na lata 2018-2027.
17 grudnia 2019 r. Gmina Mosina przekazała odpłatnie Aquanet S.A. dokumentację projektową zgodną z wymogami spółki dla budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej (za wynagrodzeniem w wysokości 22 632 zł.)

- 14 stycznia 2020 r. decyzja pozwolenia na budowę została przeniesiona na Aquanet S.A. – inwestora zadania budowy sieci wodociągowej
w ul. Sosnowej w Pecnej,

- październik 2020 – luty 2021: realizacja przez Aquanet S.A. budowy
sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej.
13 marca 2020 r. Radnym Rady Miejskiej w Mosinie przesłany został drogą
mailową Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata
2020-2029 z prośbą o przesłanie zwrotnie wszelkich zapytań lub uwag, na
które odpowiedzą przedstawiciele Spółki Aquanet. (Ze względu na obostrzenia
początków pandemii, nie mogły odbywać się posiedzenia Komisji). Od Rady
Miejskiej w Mosinie wpłynęło tylko jedno zapytanie – Radnego Waldemara
Waligórskiego dotyczące budowy kanalizacji ściekowej na terenie Czapur,
Wiórka, Babek.
29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Mosinie 18 głosami „za” uchwaliła
WPRiM na lata 2020-2029.
20 lipca 2020 r. Gmina Mosina zawnioskowała do Aquanet S.A. o wprowadzenie do WPRiM na lata 2020-2029 – korekta, zadania dot. sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej.

- 13 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, na której omawiana była m.in.
budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Prezentacja
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przestawiona przez przedstawiciela Aquanet, ze szczegółowym przebiegiem liniowym sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej, zgodnie z ustaleniem na
tym posiedzeniu, została przekazana do Biura Rady w dniu 22 października
2020 r. i stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia. (Na posiedzeniu padły
liczne pytania dotyczące poszczególnych inwestycji. W sprawie inwestycji w ul.
Pecnej, nie padło żadne pytanie, co oznaczać mogło, że nie budziła wątpliwości)
- 24 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, podczas którego Aquanet S.A. omówił szczegółowo w formie prezentacji wszystkie zadania, które zaplanowano do ujęcia
w WPRiM na lata 2020-2029 – korekta, w tym zadanie dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej. Komisja 13 głosami „za” przy
2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała WPRiM na lata 20202029 – korekta.
26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Mosinie 18 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” uchwaliła WPRiM na lata 2020-2029 – korekta, z zada- Mapka poglądowa pochodząca z jednej z prezentacji.
niem dot. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej.
Wykaz dokumentacji dotyczącej procedowania inwestycji na ul. Sosnowej
Przed zaplanowaną na dzień 26 listopada 2020 r. sesją, na której podjęto WPRiM w Pecnej z możliwością podglądu, zamieściłem w swoim oświadczeniu na
na lata 2020-2029 – korekta, radnym zostały zaprezentowane łącznie 2 prezen- stronie mosina.pl w zakładce Komunikaty. 			
tacje dotyczące inwestycji ujętych w WPRIM.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Pismo do Prezesa Rady Ministrów

27 stycznia, mając na uwadze dobro społeczne, zwróciłem się do Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie podjęcia działań
w kierunku przyspieszenia powrotu do szkół uczniów klas starszych podstawowych
i ponadpodstawowych, a także opracowania i przyjęcia Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia COVID-19. Poniżej przedstawiam treść pisma:
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Pozytywnie przyjąłem decyzję o powrocie uczniów klas I-III do szkół. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podjęcie działań dla przyśpieszenia powrotu
uczniów klas starszych szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
W opinii grona pedagogicznego, funkcjonowanie nauczania w trybie zdalnym, mimo wielkiego zaangażowania nauczycieli, zdecydowanie przyczynia
się do obniżenia efektywności nauczania. Tylko nieliczne jednostki są na tyle
odpowiedzialne i zmotywowane, aby odpowiednio wykorzystać czas nauki
w obecnym kształcie. Z kolei słabi uczniowie bardzo szybko odstają od i tak obniżonego poziomu nauczania. Uznaje się, że w jakimś sensie dla polskiej oświaty
może być to rok „stracony”.
Wynika to ze skróconego czasu lekcji, a zwłaszcza z braku kontaktu nauczyciela
z uczniami w klasach. Obniżona efektywność nauczania jest odnotowywana
pomimo tego, że nauczyciele dużo więcej czasu poświęcają na przygotowanie
do lekcji.
Muszę nadmienić także, że obecna sytuacja wpływa negatywnie również na
psychikę uczniów, włącznie z coraz częściej występującymi objawami depresji.
Chciałbym prosić o rozważenie podjęcia działań równolegle w dwóch kierunkach.
I. Wprowadzenia nauczania w trybie mieszanym
Istnieje szereg możliwych wariantów nauczania (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z sierpnia 2020 r., bądź np. model
z Dolnej Saksonii w Niemczech, gdzie wymiennie co dwa tygodnie przychodzi
połowa klasy).
II. Opracowania i przyjęcia Narodowego Programu Profilaktyki
i Leczenia COVID-19
Proponowany dokument byłby komplementarny wobec Narodowego Programu Szczepień. Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia COVID-19 mógłby
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w zasadniczych zrębach zakładać m.in.:
- promocję odpowiedniej diety wzmacniającej układ odpornościowy,
ruchu (stosownego do wieku, stanu zdrowia, sylwetki, stylu życia), wykształcenia w sobie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
w tym wypracowanie sposobu na zachowanie równowagi psychicznej,
- realizację projektów badawczych nie tylko nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19, ale również innych specyfików używanych
w czasie leczenia (jak np. chlorochina i jej pochodne, produkty z osocza
ozdrowieńców i inne).
Podjęcie takich działań jest istotne wobec poniższych informacji:
- czas realizacji szczepień przeciąga się, również wskutek zaburzeń dostaw od producentów,
- Minister Michał Dworczyk w dniu 8 grudnia 2020 r. powiedział, że
przyjęcie szczepionki na COVID-19 nie jest równoznaczne z końcem
obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeni publicznej,
- pojawiają się nowe mutacje wirusa,
- na razie nie ma dowodów, że szczepionka zapobiega transmisji wirusa
(WHO, dr Soumya Swaminathan, 29.12.2020 r.).
Dodatkową przesłanką do przyjęcia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia COVID-19 jest możliwość uwolnienia z ograniczeń
działalności gospodarczej i aktywności (kultura, sport, rekreacja), które
stanowią o poziomie ludzkiego życia, życia mieszkańców wspólnoty
samorządowej. Powstanie Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia
COVID-19 będzie mogło stanowić uzupełnienie bądź alternatywę dla
dobrowolnych szczepień.
Na końcu chciałbym nadmienić, że w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Zdrowia do konsultacji dotyczących Narodowego Programu
Szczepień, 12 grudnia 2020 r. przedłożyłem Panu Premierowi kilka propozycji. W przyjętym dokumencie uznano zasadność określenia podmiotu,
który będzie wypłacał odszkodowania z tytułu skutków ubocznych po
zaszczepieniu anty-COVID-19. Określono, że w trybie ustawy planowane
jest stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią
niepożądane odczyny poszczepienne (NOP). Dziękuję za pozytywną
oddźwięk przedstawionej przeze mnie wcześniej propozycji i przedkładając kolejne, czekam na zapisy ustawowe. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
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styczeń / luty 2021

Nabór do przedszkoli i klas I
2021/2022
Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolny (czyli kl. „0”) oraz klas I szkół podstawowych, będzie
odbywała się w formie naboru elektronicznego.
Zapisy do przedszkoli
Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji
elektronicznej, który będzie aktywny od 23 lutego 2021 r. Przyjmowanie
wniosków zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00. Po wypełnieniu
wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz
z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą
w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami
i od września 2021 r. pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału
w rekrutacji. Uwaga! Niewielkiej zmianie uległy punkty, które można otrzymać za spełnianie dodatkowych kryteriów. Kryteria te określa Uchwała
Rady Miejskiej w Mosinie, która dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej->Prawo->Uchwały Rady->Kadencja 2018 – 2023->XXXV sesja
Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 października i 3 listopada 2020 r.->
Uchwała nr 279 . Kolejne ważne terminy w rekrutacji to:
- 23 marca 2021 r. – podanie informacji o kandydatach zakwalifikowanych,
- do 30 marca 2021 r. do godz. 13:00 rodzice kandydata muszą pisemnie
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola,
- 1 kwietnia 2021 r. zostaną podane do wiadomości listy dzieci przyjętych
do przedszkola,
- od 12 kwietnia 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne
miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W niedzielę 31 stycznia po raz 29 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pomimo pandemii i wynikających z niej obostrzeń udało się
zorganizować wyjątkowy Finał! Pogoda dopisała, a wielkie serca ludzi nie
zawiodły. Kwestowało 71 wolontariuszy, wiele osób zbierało online do
eSkarbonek, a w okolicznych sklepach i firmach stało aż 86 stacjonarnych
puszek. Dzięki harcerzom, przedsiębiorcom i mieszkańcom do Sztabu WOŚP
przekazano liczne fanty i wyjątkowe gadżety, takie jak loty widokowe nad
Gminą, rower w wełnianym ubranku, vouchery, biżuterię. Choć nie było
wielkiego koncertu z licytacjami w MOKu, wszystkie podarowane przedmioty zostały wystawione na aukcjach Allegro.
Członkowie i sympatycy Jadłodzielni Mosina po raz kolejny upiekli 1 000
piernikowych serc i częstowali nimi sąsiadów. A do tego na szczycie wieży
widokowej rozdawali ciepłe skarpetki w zamian za datek na Orkiestrę.
VII Zimowy bieg “Policz się z cukrzycą” odbył się w formie online. Po raz
pierwszy Przyrodobranie zorganizowało Rodzinny Spacer Nordic Walking,
który z racji zimowej aury zamienił się w wielkie saneczkowanie. Nie mogło
także zabraknąć Morsów, którzy swymi gorącymi sercami wsparli WOŚP.
Na rynku, jako nieodłączny już punkt Finału w Mosinie stanęło zabytkowe auto, tym razem cudny niebieski trabant! Dzięki Automobilklubowi
Wielkopolskiemu Delegatura Mosina po raz XVII wystartował Mosiński
Rajd Orkiestrowy.
W niedzielę od samego rana liczono pieniądze z kwestarskich pu-
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Rekrutacja do kl. I szkół podstawowych
Rekrutacja będzie trwała od 2 do 23 marca 2021 r. Kryteria rekrutacyjne nie uległy zmianie i dotyczą tylko dzieci, które chcą rozpocząć naukę
w szkole poza obwodem zamieszkania. Kryteria rekrutacyjne określa Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie -> BIP->Prawo->Uchwały Rady-> Kadencja
2014-2018->XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.03.2017->Uchwała
nr 527.
Dzieci 7-letnie, mieszkające w obwodzie szkoły, do której od września
2021 chcą się zapisać do kl. I, zostaną do tej szkoły przyjęte po rejestracji
w elektronicznym systemie naboru. W tym przypadku kryteria nie mają
znaczenia – dziecko mieszkające w obwodzie danej szkoły musi zostać do niej
przyjęte. Wniosek o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej składają kandydaci
„pozaobwodowi” (czyli np. dziecko mieszka w Krośnie, ale rodzice chcą,
aby uczyło się w kl. I SP nr 1 lub nr 2 w Mosinie) i to ich dotyczą kryteria
wskazane w wymienionej powyżej uchwale. Listy kandydatów przyjętych
do klas I podane zostaną do wiadomości 9 kwietnia 2021 r.
Szczegółowe harmonogram oraz kryteria dotyczące rekrutacji dzieci do
przedszkoli, oddziałów przedszkolny (czyli kl. „0”) oraz klas I szkół
podstawowych, zawarte zostały w Zarządzeniu nr 22/2021 Burmistrza
Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2021 r. dostępnym w Biuletynie
Informacji Publicznej->Organy gminy->Burmistrz-> Rejestr zarządzeń
-> Zarządzenia 2021. 			
Anna Balcerek-Kałek
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu
szek. Każde zaświadczenie podbito unikatową sztabową pieczątką wykonaną specjalnie przez Global Price. TWA Elita, Mosiński
Ośrodek Kultury, Mosińska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz osoby pracujący w Sztabie otrzymali wsparcie
w postaci pysznego ciasta z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Sweets Tabaco obdarował wolontariuszy słodkościami, a ciepłą herbatę wraz
z upominkiem zapewniła cukiernia Natura Cafe. Atmosfera radości, zjednoczenia i pozytywnej energii udzieliła się wszystkim. Zatem nie mogło
być inaczej i rekord zbiórki został pobity!
Sztab WOŚP Mosina zebrał aż 113 901,07 zł
Wszystkim, którzy nas wsparli w zbiórce i w organizacji kolejnego Finału
WOŚP w Mosinie serdecznie dziękujemy! Do zobaczenia za rok! 
Sztab WOŚP Mosina
Dziękuję wszystkim, którzy zagrali wspólnie w tegorocznej, świątecznej Orkiestrze – wolontariuszom
i ofiarodawcom. Ze swej strony, wspólnie z moimi zastępcami Tomaszem Łukowiakiem i Adamem Ejchorstem, dorzuciliśmy prywatnie naszą skromną cegiełkę.
Mamy nadzieję, że ufundowane przez nas widokowe
loty samolotem nad Mosiną sprawią radość posiadaczom biletów, którzy dla
wsparcia zbiórki gotowi byli wylicytować je za kwotę 1590 zł. 		
			
		
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

AKTUALNOŚCI

mosina.pl

Sprawozdanie
z działalności
Rady Miejskiej
Sprawozdanie z pracy Rady
w 2020 roku
Rada Miejska w Mosinie w 2020 roku odbyła
15 sesji, w tym 5 nadzwyczajnych, na których
podjęła 168 uchwał. 6 sesji i wszystkie posiedzenia komisji od kwietnia 2020 r. przeprowadzonych zostało, z uwagi na obostrzenia związane
z epidemią, w trybie zdalnym. Radni z pomocą
pracowników Biura Rady i informatyka dobrze
poradzili sobie w nowych warunkach i praca
Rady przebiegała bez zakłóceń. Cieszymy się,
że w zdalnych posiedzeniach brali także udział
mieszkańcy naszej gminy.
W ramach Rady Miejskiej w Mosinie do dnia
28 grudnia 2020 roku pracowało 5 komisji stałych: 13-osobowa, Komisja Budżetu i Finansów z przewodniczącą Wiesławą Manią; 17,
a od września 15-osobowa Komisja Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa z przewodniczącym Waldemarem Wiązkiem; 9, a od
września 11-osobowa Komisja Oświaty, Spraw
Społecznych i Promocji z przewodniczącym Romanem Kolankiewiczem, 7-osobowa Komisja Rewizyjna z przewodniczącym Andrzejem Raźnym,
5-osobowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
z przewodniczącym Łukaszem Kasprowiczem.
Ponadto w ramach Rady Miejskiej w Mosinie
w 2020 roku pracowały dwie komisje doraźne:
5-osobowa Komisja Statutowa z przewodniczącą Elżbietą Jarecką oraz 6- osobowa Komisja
do spraw monitorowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
z przewodniczącym Janem Marciniakiem.
W 2020 r. w Radzie Miejskiej w Mosinie funkcjonowały dwa Kluby Radnych: 4-osobowy Klub
Radnych „Dla Dobra Miasta i Wsi” z przewodniczącym Waldemarem Waligórskim oraz od
grudnia 2020 roku 11-osobowy Klub Radnych
„OdNowa” z przewodniczącym Romanem Kolankiewiczem.
Średnia frekwencja na sesjach Rady Miejskiej
w Mosinie w roku 2020 wyniosła: 92,06. Sześcioro radnych nie opuściło żadnej sesji. Radni
złożyli w 2020 r. 203 interpelacje i zapytania.
Najaktywniejsi radni w tej dziedzinie to: Jolanta
Szymczak – 38, Arkadiusz Cebulski - 34, Dominik Michalak – 31 i Małgorzata Kaptur - 28
interpelacji i zapytań.
W 2020 r. Rada dwukrotnie nowelizowała Statut Gminy Mosina. Najważniejsze zmiany to
zwiększenie uprawnień wiceprzewodniczącego
Rady. Od maja 2020 r. sesje są prowadzone

RADA MIEJSKA

INFORMATOR MOSIŃSKI
zarówno przez przewodniczącą jak i wiceprzewodniczącego Rady. Zmodyfikowano także
zapisy określające czas wypowiedzi radnych.
Trzecią istotną zmianą jest podział Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa na
dwie o mniejszym obszarze działania: Komisję
Inwestycji i Mienia Komunalnego z przewodniczącym Janem Marciniakiem i Komisję Ochrony
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, której przewodniczy Elżbieta Jarecka.
Sesje Rady Miejskiej były transmitowane i dostępne w Internecie. Oglądało je średnio 289
osób.
Zainteresowanych pracą Rady i sprawami Gminy
zachęcam do zapoznawania się z projektami
uchwał, uchwałami, materiałami informacyjnymi, wynikami głosowań oraz do oglądania
nagrań sesji dostępnych na portalu dla Mieszkańca http://mosina.esesja.pl/
Zapraszam także do dyskusji z radnymi w czasie
posiedzeń komisji. Biuro Rady udostępnia na
wniosek link umożliwiający
udział w wideokonferencji.
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mosinie

Nowy klub radnych
w Radzie Miejskiej w Mosinie
W dniu 1 grudnia 2020 r. jedenastu radnych
Rady Miejskiej w Mosinie utworzyło Klub
Radnych Gminy Mosina “OdNowa”. Klub
Radnych Gminy Mosina “OdNowa” skupia radnych, którzy w wyborach startowali
w różnych komitetach, nie jesteśmy, zatem
żadną opcją polityczną, a tym bardziej nie
zamierzamy być „opozycją totalną” do obecnego włodarza. To, co nas skupia w klubie, to
troska o dobro Gminy umiejętność dialogu
i demokratycznego rozstrzygania spraw.
Członkami Klub Radnych Gminy Mosina “OdNowa” są następujący radni: Roman Kolankiewicz – przewodniczący, Dominik Michalak –
zastępca przewodniczącego, Elżbieta Jarecka,
Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz, Michał
Kleiber, Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Jolanta Szymczak. 
Roman Kolankiewicz
Przewodniczący Klubu

Budżet na 2021 r.
Radni Klubu „OdNowa” wnieśli do budżetu
na 2021 r. zaproponowanego przez Burmistrza
bardzo wiele poprawek. W rekonstrukcji projektu
budżetu kierowali się trzema podstawowymi
zasadami.
1) Musi być oszczędnie. 2020 r. był dla gospo-

darki wyjątkowo trudny. Radni nie mogą godzić
się na to, że wydatki bieżące w administracji publicznej rosną mimo problemów gospodarczych.
W pierwszym projekcie budżetu Burmistrz zaproponował wzrost wydatków na administrację
o ok. 12% w stosunku do poprzedniego roku.
Klub skorygował propozycje Burmistrza w wydatkach bieżących, a oszczędności przeznaczył
na inwestycje.
2) Musi być z wizją i na podstawie wypracowanych koncepcji. Obecnie inwestycje planuje się
w oderwaniu od analiz, koncepcji i programów.
Podczas, gdy wiele gmin stworzyło program budowy infrastruktury drogowej, który zawiera
kryteria wyboru inwestycji i harmonogram budowy dróg, w naszej gminie od zawsze planuje
się po omacku i „po uważaniu”. Radni Klubu
„OdNowa” do budżetu włączyli opracowanie:
• Programu Budowy Infrastruktury Drogowej
na terenie Gminy Mosina,
• Analizy rozwoju ścieżek rowerowych,
• Projektu zagospodarowania terenu pod strefę
kultury i rekreacji w rejonie pomiędzy Galerią
Sztuki w Mosinie, budynkiem „Kokotek”,
• Projektu utworzenia strefy rekreacji na Placu
20 Października w rejonie zachodniej pierzei
Rynku.
W 2021 roku powstanie również nowa Strategia rozwoju. Po opracowaniu tych koncepcji
i programów, w kolejnych latach przystąpimy
do ich realizacji.
3) Musi być racjonalnie. Racjonalnie to oszczędnie i mądrze, czyli dla dobra jak największej
liczby mieszkańców. Każda inwestycja powinna być poddana choćby krótkiej analizie pod
względem kosztów i korzyści społecznych i to
kryterium jest najwłaściwszym w podejmowaniu
decyzji budżetowych. Radni Klubu OdNowa
w budżecie na 2021 rok wskazali kluczowe kierunki rozwoju:
• Edukacja – poprawa warunków przez rozbudowę obiektów oświatowych w Rogalinie,
Rogalinku, Krosinku.
• Ochrona środowiska – zwiększenie dopłat
do wymiany źródeł ciepła, transport zbiorowy
i rozbudowa infrastruktury rowerowej.
• Infrastruktura sieciowa – poprawa dostępności
do wody i kanalizacji.
• Bezpieczeństwo – rozwój bazy sprzętowej OSP
i straży miejskiej, bezpieczeństwo na drogach.
• Wyrównanie szans – stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i budowa przedszkola
integracyjnego.
Zasady, które przyjął Klub Radnych Gminy
Mosina „OdNowa”, wnosząc poprawki do budżetu na 2021 r., będą kluczowymi kryteriami
inwestowania w gminie w kolejnych latach.
Samorząd musi być transparentny i działać na
podstawie przyjętych zasad. Te zasady muszą być
komunikowane i uczciwie wdrażane w życie. 
Marcin Ługawiak
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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Mosina
Ostatnie dni przyniosły wiele informacji na
temat wybudowania na terenie gminy Mosina
wodociągu w niezamieszkałym terenie leśnym
w miejscowości Pecna stanowiącego przedłużenie
ulicy Sosnowej. Wodociąg ten, w ocenie wielu
radnych i opinii publicznej, jest przypadkiem skutecznego lobbowania przez jednego z radnych
Rady Miejskiej w Mosinie na rzecz własnego
interesu prawnego.
Jako radni co dzień stykamy się z problemami
w zaopatrzeniu w wodę i braku sieci kanalizacyjnej wielu obszarów Gminy, i to obszarów zurbanizowanych, których rozwój jest przez deficyt
„mediów” ograniczany.
Niestety Burmistrz Gminy Mosina Przemysław
Mieloch oraz jego zastępca Adam Ejchorst powielają ze wszech miar nieprawdziwą informację
jakoby radni o całej tej sprawie wiedzieli i wyrażali
wielokrotnie na nią zgodę.
Informujemy, że cały czas inwestycja przedstawiana była nam jako inwestycja w ulicy Sosnowej.
Nigdy nie uzyskaliśmy od Burmistrza informacji,
że kontynuacja budowy wodociągu i projektowania kanalizacji sanitarnej dotyczy działek
leśnych, a więc niezamieszkałych i realizowana
jest już poza ulicą Sosnową w Pecnej. Burmistrz
dysponuje wiedzą o całości inwestycji, posiada
też informację, kto jest właścicielem działek i kto
tak naprawdę zyska na tym najwięcej kosztem
wszystkich mieszkańców gminy. Tych informacji od Burmistrza Rada Miejska w Mosinie nie
uzyskała. Teraz dopiero odkrywamy fakty, że
w korespondencji z Aquanetem Burmistrz uzasadniał budowę wodociągu i kanalizacji na potrzeby
prywatnych domów spokojnej starości, o czym
nigdy podczas spotkań z radnymi nie wspomniał.
Radny, który przekonał Burmistrza do tej inwestycji, również nigdy nie wyjawił jej celu. Warto
podkreślić, że w obecnych uwarunkowaniach
planistycznych domy spokojnej starości nie mogą
powstać w lesie na przedłużeniu ul. Sosnowej
w m. Pecna.
Poczynania Burmistrza wobec tych faktów oceniamy jako wyjątkowo bulwersujące. Wyrażamy
ogromne zdziwienie, że jedynym działaniem Burmistrza Przemysława Mielocha w tej sprawie jest
zrzucenie winy na wszystkich radnych Rady Miejskiej w Mosinie. To Burmistrz winien w pierwszym
rzędzie dokonać kontroli w Urzędzie Miejskim
w Mosinie, czy rzeczywiście mogło dojść do rażącego naruszenia prawa w związku z inwestowaniem środków publicznych w budowę mediów
w lesie. I nie jest w tym momencie istotne, że
inwestycję budowy wodociągu (za ponad 200 tysięcy złotych) zrealizowała spółka Aquanet – podmiot publiczny, którego jesteśmy akcjonariuszem,
a każda inwestycja Aquanetu obciąża mieszkańców Gminy wzrostem opłat za wodę i ścieki.
W imieniu Klubu Radnych OdNowa informu-
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ję, że mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców, transparentność działań Rady i urzędu
gminy oraz bierność Burmistrza Gminy Mosina
w chęci wyjaśnienia całej sprawy, z inicjatywy
Klubu Radnych OdNowa Rada Miejska w Mosinie
podjęła decyzję o zleceniu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli
całego procesu zakończonego wybudowaniem
wodociągu „w lesie” w miejscowości Pecna oraz
przyjęciem przez Aquanet (dla tej samej co wodociąg lokalizacji) w planie inwestycji na rok 2023
wykonania kanalizacji sanitarnej (ok. 1,9 mln
zł). Kontrola zostanie przeprowadzona do końca
kwietnia 2021 roku. O jej wynikach poinformujemy niezwłocznie całe społeczeństwo Gminy Mosina. Jeżeli doszło do naruszenia prawa w trakcie
procedowania całej sprawy, to konieczne będzie
podjęcie stosownych kroków, aby osoby winne
poniosły odpowiedzialność i aby w przyszłości
do podobnych sytuacji nie dochodziło. 
Roman Kolankiewicz

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej
Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym osobom,
które w sposób szczególny pozytywnie przysłużyły się naszemu miastu i gminie, promując je
swoją osobowością, wiedzą, działalnością, pracą,
niezależnie od miejsca urodzenia i zamieszkania.
Medal jest wyrazem uznania i moralnego zadośćuczynienia dla tych, którzy nie szczędząc sił, czasu,
walcząc z różnymi przeciwnościami starali się,
aby nasze miasto żyło i rozwijało się. Od 1999
roku przyznano 57 medali naukowcom, lekarzom,
księżom, samorządowcom, żołnierzom, artystom,
przedsiębiorcom i działaczom społecznym.
Apelujemy do wszelkich organizacji, a także
grup mieszkańców, rodzin i osób prywatnych
by zastanowiły się, kogo należałoby z naszego
otoczenia wyróżnić w bieżącym roku.
Procedura przyznawania Medalu jest następująca:
Do środy 31 marca 2021 roku należy złożyć
w Biurze Rady Miejskiej (osobiście lub korespondencyjnie) pisemny wniosek charakteryzujący
kandydata.
Zgodnie z regulaminem kandydatem może być
osoba zgłaszana po raz pierwszy, jak i taka, która
w poprzednich latach z różnych powodów nie
uzyskała akceptacji Kapituły.
Pięcioosobowa Kapituła Medalu powołana przez
Radę Miejską na ośmioletnią kadencję zbierze się
w pierwszych dniach kwietnia 2021 roku w celu
zapoznania się z wnioskami.
W związku z tym, że w 2020 roku z powodu
pandemii zawieszono obrady Kapituły, w tym
roku oddzielnie na 2 posiedzeniach rozpatrzymy wnioski, które wpłynęły w 2020 roku oraz
kandydatury nowe – z 2021 roku. 
Krzysztof Lipiak
Dziekan Kapituły

Mistrzowie Agro
– nasz Sołtys
na podium
Waldemar Waligórski, od 16 lat Sołtys Sołectwa Czapury, został uhonorowany tytułem
Wielkopolskiego Sołtysa Roku w plebiscycie
„Mistrzowie Agro 2020”, a w ogólnopolskim
finale tego plebiscytu zajął II miejsce! To najwyższe jak dotąd wyróżnienie dla Sołtysa
z Gminy Mosina w historii „Mistrzowie Agro”
i wspaniała promocja naszej Gminy w Polsce.
„Mistrzowie Agro” jest największym, polskim
plebiscytem wiejskim i rolniczym. Organizatorami akcji są ogólnopolski serwis i magazyn dla
rolników „Strefa Agro” oraz dzienniki regionalne ukazujące się w każdym województwie.
W ramach tego konkursu, co roku przyznawane są prestiżowe nagrody w kategoriach
Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło Gospodyń
Wiejskich Roku.
Reprezentanci Gminy Mosina zaznaczyli już
swoje wysokie miejsca na etapach powiatowych
i wojewódzkich plebiscytu. W roku 2017 I miejsce w kategorii „Gospodyni Roku” powiatu
poznańskiego i III miejsce w tej samej kategorii w finale wojewódzkim zdobyła Dorota Domagała, ówczesna Sołtys Sołectwa Rogalinek,
a Koło Gospodyń Wiejskich z Rogalinka trafiło
na pierwszą lokatę w tej kategorii na etapie
powiatowym. Z kolei w roku 2019, „Gospodynią Roku” w powiecie została ponownie
Dorota Domagała, a w kategorii Gospodarstwo agroturystyczne zwyciężyła „Agroturystyka Zaścianek” z Pecnej, która zajęła także II
miejsce w naszym województwie. Te sukcesy,
a szczególnie tegoroczny sukces pana Waldemara Waligórskiego w plebiscycie „Mistrzowie
Agro 2020”, to doskonała promocja Gminy
Mosina. Panu Sołtysowi Waldemarowi Waligórskiemu serdecznie gratulujemy!
Gratulacje w imieniu naszego Gminnego
Koła Stowarzyszenia Sołtysów, panu Waldemarowi Waligórskiemu, składa prezes
zarządu koła Agnieszka Gorzyńska. 
Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny
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OSP Pecna w KSR

13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Mosinie podpisano trójstronne porozumienie
w sprawie przedłużenia umowy włączenia jednostki OSP Pecna do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego w Poznaniu. Dokumenty podpisali zastępca Burmistrza
Tomasz Łukowiak, Komendant Miejski PSP brygadier Jacek Michalak, Prezes OSP
Pecna Zdzisław Gierek i Skarbnik tej jednostki Rafał Kubinka. Druhnom i druhom
z OSP Pecna gratulujemy wysokiego poziomu wyszkolenia, który m.in. wpłynął na
decyzję o przedłużeniu umowy na kolejne 5 lat po dokonaniu weryfikacji jednostki
na podstawie dotychczasowych wyjazdów i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nie bez znaczenia pozostała także aktywna działalność całego zarządu OSP
Pecna w pozyskiwaniu nowego wyposażenia i dotacji dla jednostki, także z udziałem środków gminnych. Obecnie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
należą OSP Mosina i OSP Pecna. Przynależność naszych jednostek do KSRG to nie
tylko możliwość pozyskania dodatkowego sprzętu i środków finansowych z budżetu
państwa, ale także sposobność do ciągłego podnoszenia wartości bojowej jednostki.
Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 
Jarosław Dobicki

Podziękowanie dla strażaków

W grudniu ubiegłego roku, pani Małgorzata Rybarczyk z Domu Opieki
Pod Orzechem w Czapurach przekazała na moje ręce słowa uznania i podziękowania dla strażaków z OSP Mosina za wykonanie profesjonalnej
dezynfekcji pomieszczeń zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Zwróciła
uwagę, że podjęte działanie przez Burmistrza Gminy Mosina i OSP Mosina
umożliwiło bezpieczny powrót do ośrodka wielu pensjonariuszom oraz
wpłynęło na kształtowanie pozytywnego wizerunku strażaków i całej gminy
dbającej o bezpieczeństwo mieszkańców, a także osób przebywających na
jej terenie.  					
Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie

Jubileusz Dyrygenta

Minęło 40 lat radosnej fascynacji muzyką, śpiewem i dyrygenturą Janusza Walczaka. Z tych 40 lat, 20 to lata pracy z Mosińskim Chórem Kościelnym Świętej Cecylii.
Nie sposób wyliczyć wszystkich prób, koncertów, wyjazdów i sukcesów w czasie
pracy z naszym zespołem. Zdajemy sobie sprawę, że było to wynikiem wielkiej i konsekwentnej pracy, olbrzymiego samozaparcia, a jednocześnie miłości do muzyki.
31 stycznia na uroczystości Jubileuszowej w Poznaniu zaśpiewały połączone chóry
ANcantareNA z Poznania i Mosiński Chór Świętej Cecylii pod batutą Janusza Walczaka i Leszka Marciniaka. List Gratulacyjny dla Jubilata wystosował Burmistrz Gminy
Mosina. Piękne życzenia dotarły od Macieja Kubackiego i Orkiestry Dętej z Mosiny,
a także życzenia od śpiewaków chórów. Życzymy dalszych sukcesów i uznania w tej
pięknej pracy, doczekania kolejnych Jubileuszów.
Bronisława Dawidziuk

RADA MIEJSKA
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Strażnicy interweniowali

23 stycznia – 19 lutego
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 34 osoby,
z czego wobec 20 osób zastosowano karę nagany (pouczono),
a 14 sprawców wykroczeń ukarano grzywnami w drodze
mandatu karnego.
Podczas pełnienia służby patrolowej strażnicy zwracali uwagę
m.in. na grupowanie się osób spożywających alkohol, kontrolowali boiska za SP-1 i SP-2 oraz ZS ul. Topolowa w Mosinie,
rejon targowiska w dni handlowe, sprawdzali budynek „Kokotka” i pustostanu przy ul. Kolejowej w Mosinie oraz przy
ul. Makowej w Pecnej pod kątem dewastacji i przebywania
osób bezdomnych, objeżdżali sklepy i markety informując
kierowników o konieczności odśnieżania dachów w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Ponadto
kontrolowano posesje w zakresie uciążliwości związanych
z nadmiernym zadymieniem oraz spalaniem odpadów.
Pouczeni: 6 za niedopilnowanie psów, 5 za nienoszenie maseczek lub noszenie w sposób nieprawidłowy, 2 rowerzystów
(niebezpieczna jazda, brak oświetlenia), 2 osoby bezdomne
(skierowane do OPS), 1 za zaśmiecenie miejsc publicznych,
1 nieprawidłowe parkowanie, 1 za chodzenie po lodzie, 1 za
nieuprawniony wjazd do lasu, 1 z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku. Ukarani: 3 za spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych, 3 za niedopilnowanie psów, 2 za
spalanie odpadów, 1 za nieobyczajny wybryk (oddawanie
moczu pod sklepem), 1 za palenie tytoniu w miejscu zabronionym, 1 za wylewanie szamba, 1 za zanieczyszczenie drogi
publicznej, 1 za zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, 1 za żebranie w miejscu publicznym (pod sklepem).
Zrealizowano 48 wspólnych patroli z policjantami z Komisariatu Policji w Mosinie, podczas których kontrolowano
przestrzeganie obostrzeń zw. z Covid-19. Ponadto realizowano
interwencje domowe i sklepowe oraz zabezpieczano miejsca
zdarzeń losowych. Kontrolowano także okolice szkół np.
w Krosinku w zw. ze zgłoszeniami o nieprawidłowym parkowaniu na chodniku, a także w rejonie przejścia dla pieszych
ul. Mocka w Mosinie.
Odłowiono 7 psów biegających luzem po ulicach, które
umieszczono w przytulisku dla zwierząt w Mosinie. Jednego
bezpańskiego psa odwieziono do Schroniska dla zwierząt
w Skałowie.
Przeprowadzono 20 kontroli w zakresie spalania odpadów
(uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia z art.
191 ustawy o odpadach). W 2 przypadkach – w Mosinie przy
ul. Dębowej i przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, stwierdzono nieprawidłowości.
Przyjęto 104 zgłoszenia od mieszkańców dotyczących: 33
zwierząt (warunki bytowe, przejechane, dzikie w przestrzeni publicznej, przymarznięte na wodzie), 29 zakresu ochrony środowiska (w tym spalanie i zadymienie), 16 czystości
i porządku (w tym brak odśnieżania jezdni i chodników),
11 awarii technicznych i uszkodzeń infrastruktury (kosze,
przystanki, studzienki itp.), 8 zakłócania spokoju i porządku
publicznego oraz spożywania alkoholu, 5 nieprawidłowego parkowania pojazdów, 2 koczowania osób bezdomnych
w pustostanach. Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej
w Mosinie  			
oprac. J. Nowaczyk

Telefon do patrolu
501 467 312
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Odeszli…

Bogusław
Kapczyński
Współtwórca mosińskiego samorządu. W latach 1989 – 90 Działacz
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i ostatni przewodniczący
Obywatelskiego Komitetu Samorządowego, społecznik.

hm. Bronisław Nowak
W latach 2003 – 2005 Redaktor Naczelny gazety samorządowej „Merkuriusz Mosiński”,
zasłużony harcerz, w latach
2015-2018 drużynowy 14
Drużyny Harcerskiej „LEŚNI”
w Czapurach.

hm. Kazimierz Maślak
Członek Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita w Hufcu ZHP
Mosina, przez 57 lat związany
z mosińską Orkiestrą Dętą.
Uznany kolekcjoner harcerskich
pamiątek.

Antoni Nowaczyk
Sołtys Sołectwa Wiórek dwóch
kadencji, wieloletni członek
Mosińsko-Puszczykowskiego
Bractwa Kurkowego im. T. Jakubiaka.

Marian Szczepaniak
Trener i działacz sportowy –
długoletni zawodnik MKS Mosina, założyciel i wieloletni kierownik sekcji żeńskiej i męskiej
piłki siatkowej, kawaler Medalu
Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Janusz Łubiński
Wieloletni Prezes Rodzinnych
Ogródków Działkowych im.
Adama Mickiewicza w Mosinie,
społecznik.

Marian Walicki
Samorządowiec, członek Zarządu Miejskiego, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina w I kadencji mosińskiego samorządu.

Rodzinom i bliskim zmarłych
wyrazy głębokiego współczucia składa
Samorząd Gminy Mosina.

Panu Przemysławowi Mielochowi,
Burmistrzowi Gminy Mosina,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Pani Julii Olejniczak-Kowalskiej,
wieloletniej Sekretarz Gminy Mosina
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża

składają

składają

Pracownicy
Radni
Urzędu Miejskiego Rady Miejskiej
w Mosinie
w Mosinie

Burmistrz Gminy Mosina,
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Mosinie,
Radni Rady Miejskiej w Mosinie

Pani Dyrektor Bogumile Woroch
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pani Aleksandrze Kołutkiewicz,
wieloletniej Sołtys Sołectwa Radzewice
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Męża
składają

Rada Rodziców
przy Szkole
Podstawowej
„Pod Lipami”
w Krosinku

Dyrektorzy
szkół
Gminy
Mosina

Sołtysi
Sołtys i Rada
Sołectw
Sołecka Sołectwa
Gminy Mosina
Radzewice

Bezpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Mosina mieści się w Urzędzie
Miejskim w Mosinie (pl. 20 Października 1) i obsługiwany jest przez adwokatów
wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty:
pomocprawna@powiat.poznan.pl/ tel.: 61 84 10 797
Ze względu na sytuację epidemiologiczną nadal nie ma możliwości osobistej wizyty
w punkcie, a porady udzielane są zdalnie - za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej.
Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:
• poniedziałek: w godz. od 13.00 do 17.00
• wtorek: w godz. od 11.00 do 15.00
• środa, czwartek, piątek: w godz. od 8.00 do 12.00
Szczegółowy harmonogram dyżurów poszczególnych prawników dostępny jest
na stronie mosina.pl->Komunikaty-> Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  JN

Wyróżnienie dla „dwójki”

Z ogromną przyjemnością informuję, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie została
wyróżniona tytułem Szkoła w Chmurze Microsoft. Doceniono w ten sposób pracę
nauczycieli i uczniów. Realizujemy polski program Szkoła w Chmurze Microsoft.
Wyróżnienie otrzymaliśmy jako innowacyjna palcówka, która wykorzystuje najnowsze rozwiązania Microsoftu także w pracy zdalnej.  		
Alicja Trybus
Dyrektor SP nr 2 w Mosinie

500+ Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, od 1 lutego br.
przyjmowane są drogą elektroniczną. Od 1 kwietnia br. będzie można je składać
w formie papierowej.
Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne zachęcamy Państwa do składania
wniosków drogą elektroniczną.  					
OPS w Mosinie

mosina.pl

MOK beneficjentem programu
– na rzecz potencjału mieszkańców

Mosiński Ośrodek Kultury znalazł się na pierwszym miejscu 50 beneficjentów Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury w zakresie lokalnych
projektów kulturalnych. Do III edycji programu, od polskich, samorządowych
instytucji kultury wpłynęły 232 wnioski o wsparcie lokalnych projektów,
w tym wniosek MOK pod nazwą „Twoja i moja kultura”. Strategicznym
celem programu dotacyjnego Dom Kultury jest inicjowanie działań służących
wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej,
odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków
oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
Twoja i moja kultura
Chcemy pozyskać do współpracy nowych partnerów,
w szczególności mieszkańców Gminy Mosiny z krótkim stażem zamieszkania, którzy do tej pory nie mieli możliwości
przedstawienia i realizacji własnych zamierzeń, planów,
oczekiwań.
Dofinansowane zadanie obejmuje dwie części:
1. Przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby, poten-
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cjał i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Mosina. Opracowanie
i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie
z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających.
W oparciu o przyjęte zasady wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz
z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości. Biorąc pod
uwagę zasoby infrastrukturalne i kadrowe instytucji, wytworzenie wraz
z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego
opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu.
2. Realizację przez autorów, wspólnie z Ośrodkiem, wybranych od 3 do
7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie
przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.
Na każdym etapie realizacji tego zadania, będziemy szczegółowo informować mieszkańców i zapraszać do współpracy!
Diagnozą zamierzamy objąć następujące grupy mieszkańców
Gminy Mosina:
- młodzież w wieku 16 – 24 lat,
- osoby wychowujące dzieci w wieku do 10 lat,
- osoby, które przyjechały do gminy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe,
- osoby, które po roku 2010 wybrały Gminę Mosina jako miejsce
swego zamieszkania.  				
MOK

Mistrzowie z Daszewic
Szymon Szot – uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej nr
64 w Poznaniu, mieszkaniec Daszewic, utalentowany
zawodnik KS Posnania, w roku 2020 członek kadry narodowej Polskiego Związku Kajakowego w kajakarstwie
klasycznym – roczniki 2006 – 2007 (młodzicy).
Przygodę z kajakarstwem rozpoczął w wieku 11 lat, kiedy
trenerzy Posnanii przeprowadzili w jego szkole nabór do
klubu. W konkurencji na ergometrze wioślarskim, Szymon osiągnął najlepszy czas wśród uczniów klas piątych
i otrzymał zaproszenie na treningi. Pierwsze zajęcia – na
siłowni i biegi, rozpoczął we wrześniu 2017 r., a pierwszy trening na kajaku
– w kwietniu 2018 r. Pierwsze sukcesy osiągnął już w zawodach WZKaj
i PZKaj organizowanych w czasie treningów.
W ubiegłym roku, w kajakarstwie klasycznym zdobył liczne medale, a najważniejsze z nich to złote medale w Mistrzostwach Polski Młodzików w konkurencji K4 -2000m młodzików (osada: S.Szot, D.Dudziak, I.Płaczek, T.Scibilia),
w Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików w konkurencji K1 2000m
i w konkurencji K2 2000m młodzików (osada: S.Szot, I.Płaczek), w Ogólnopolskich Regatach Kajakowych Juniorów i Młodzików im. Rafała Piszcza
w konkurencji K1 1000m młodzików, w Lotto 34 Długodystansowych Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym w Sztumie w konkurencji K2 12800m
młodzików (osada: S.Szot, I. Płaczek) oraz brązowe medale w Mistrzostwa Polski
Młodzików w kajakarstwie klasycznym w konkurencji K2 2000m młodzików
(osada: S.Szot, I.Płaczek), w Lotto 36 Długodystansowych Mistrzostwach Polski
w Krakowie w konkurencji K1 5000m młodzików i w III Mistrzostwa Polski
na Ergometrach Kajakowych w konkurencji K1 500m młodzików. Szymon
Szot jest także pasjonatem sportów rowerowych. Od dwóch lat bierze udział
w zawodach MTB w okolicznej miejscowości Wiórek, a w roku ubiegłym zajął
3 miejsce na trasie średniej
– 7 km w kategorii wiekowej M14.
Pogodzenie nauki ze
sportem jest możliwe,
ale nie łatwe. Obecnie
Szymon trenuje 6 razy w
tygodniu - to treningi na
wodzie, siłownia wraz ćwiczeniami ogólnorozwojowymi biegi, rowery, basen.

AKTUALNOŚCI

Szkoły podstawowe nie posiadają sekcji kajakowych, przez co treningi odbywają się po szkole, a nie zawsze plan lekcji pozwala na codzienny udział w
treningach. W dojazdach na treningi oczywiście pomagają rodzice. Bardzo
zaangażowany w sportową pasję Szymona był jego tata, który prócz organizowania mu dojazdów na treningi, pomagał trenerom w codziennych obowiązkach - naprawie sprzętu, czyszczeniu kajaków, wioseł. Często fotografował
poczynania zawodników klubu, pozyskał nawet sponsorów, co pozwoliło
na zakup nowego sprzętu oraz aktywne promowanie przekazywania 1% dla
rzecz OPP.
Osiągniecia Szymona w kajakarstwie nie byłyby także możliwe bez trenerów
klubowych – Tadeusza Kasprzaka oraz Jacka Heneczkowskiego.
Wiktor Walkowiak – zawodnik KS Poznania, mieszkaniec Daszewic, kajakarstwo trenuje od września 2016
r. Jest uczniem Liceum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu w klasie kajakarskiej. Na jedynkach, dwójkach
i czwórkach zajmował wielokrotne pozycje medalowe.
Na Mistrzostwach Polski w 2018 r. w osadzie K4 zajął
3 miejsce. Na olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy
w 2019 r zajął 2 miejsce. W roku 2020 na Mistrzostwach Polski, w K1 zajął 4 miejsce, a w osadzie K2
zdobył Wicemistrzostwo Polski. Jego największe osiągnięcia sportowe to:
2 miejsce, finał A -Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w konkurencji
K2-500m (osada W. Walkowiak, K. Konieczny), w konkurencji K1 – 500m
- 4 miejsce finał A, 4 miejsce, finał A - Wielkopolskie Zawody im. W. Skrzypczyńskiego w konkurencji K1- 500 m, 6 miejsce, finał A - Puchar Polski – K1-1000m,
w konkurencji K1 -200m – 9 miejsce finał A; 5 miejsce, finał B – 35 Mistrzostwa
Młodzieżowe Polski w konkurencji K2 (osada W.Walkowiak, K. Konieczny).
Utalentowanym zawodnikom, młodym mieszkańcom Daszewic, gorąco
gratulujemy sukcesów!
KS Posnania zaprasza na treningi, które odbywają się na rzece Warta i torze
regatowym Malta, Przystań Posnania ul Wioślarska 72, basen Posnania przy
ul. Słowiańskiej 78. Dodatkowo klub organizuje zgrupowania zimowe i letnie
w Borowicach oraz na jeziorze Chrypskim w Łężeczkach. Klub prosi także
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego pod nr KRS 0000065247, cel szczególny – KS POSNANIA
– sekcja kajakowa.
Redakcja

21

100 lat mosińskiego Harcerstwa

Cześć i chwała bohaterom!

27 grudnia 1918 roku, o. godz. 16.40 w Poznaniu rozpoczęło się zbrojne powstanie przeciwko pruskiemu zaborcy, zakończone rozejmem
w Trewirze podpisanym 16 lutego 1919 r. i powrotem ziemi wielkopolskiej w granice Ojczyzny postanowieniem traktatu wersalskiego z 28
czerwca 1919 r. W Powstaniu 1918 – 1919 czynny udział wzięło ponad
300 mieszkańców związanych za życia z Ziemią Mosińską.
Z okazji 102. rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan przedstawiciele mosińskiego samorządu w imieniu społeczeństwa złożyli wieńce
i zapalili znicze w miejscach pamięci Powstania: przy kamieniu pamięci poległego powstańca z Mosiny Piotra Mocka, nad jego grobem na
cmentarzu parafialnym w Mosinie i nad zbiorową mogiłą rozstrzelanych w Mosinie 20 października 1939 r., w którym pochowanych jest
6 powstańców – późniejszych ofiar niemieckiej egzekucji, a także pod
Pomnikiem Pamięci na mosińskim rynku, którego jedna z tablic poświęcona została powstańcom. O godz. 12.00 w kościele parafialnym
w Mosinie odprawiona została msza św. w ich intencji.
Wcześniej, w godzinach porannych, na wszystkich grobach uczestników powstania na cmentarzu w Mosinie, Rogalinku i Żabnie, wspólnie
z panami Jackiem Szeszułą i Włodzimierzem Gabrielskim oraz druhną
Zosią z 19 MDH Mafeking mosińskiego Hufca ZHP, zapaliliśmy znicze
pamięci od Gminy Mosina. Jak co roku, na mogiłach powstańców swoje
znicze zapalili także członkowie mosińskiego FC Lecha Poznań.
Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego wartą
honorową w jego miejscach pamięci w Mosinie, uświetnili członkowie
grupy rekonstrukcyjnej TID Semper Fidelis oraz harcerki z 21 Wodnej
Drużyny Harcerskiej „HALS”. Oprawę obchodów przygotował Mosiński Ośrodek Kultury przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mosinie.
Upamiętnienie zwycięskiego zrywu Wielkopolan ze względu na sytuację związaną ze stanem epidemii odbyło się bez udziału mieszkańców.
Mimo to, jak co roku nasi mieszkańcy pamiętali o tym wydarzeniu,
wywieszając w oknach powstańcze flagi.
O losami bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 z Gminy Mosina, przeczytać można w publikacji „Powstańcy Wielkopolscy
z Mosiny i okolic”. O nich opowiada także film zrealizowany przez
Urząd Miejski w Mosinie „Mosina w Powstaniu”, który można obejrzeć
na stronie mosina.pl-> aktualności->wydarzenia. 
Pamiętajmy o bohaterach!
Joanna Nowaczyk
Fot. JN, MOK

100 lat temu harcerstwo było absolutną nowością w całej Polsce. Wszędzie
bardzo szybko powstawały drużyny, organizowano zbiórki i obozy. Ten nowy
sposób życia zagościł także w Mosinie – w 1921 roku druhowie założyli Drużynę
Harcerską im. Bolesława Chrobrego. Od tej drużyny wszystko się na naszych
ziemiach zaczęło. A dziś, chyba niemalże w każdej mosińskiej rodzinie znajdzie
się choć jedna osoba, która w jakimś momencie życia nosiła harcerski mundur.
Zatem wraz z rokiem 2021 nadchodzi dla nas bardzo ważny czas świętowania –
JUBILEUSZ 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mosińskiej.
Przygotowaliśmy bogaty programu jubileuszowych wydarzeń, aby wspólnie
z Wami wspominać chwile spędzone w harcerskim mundurze, upamiętnić
i podkreślić dokonania naszych poprzedników, wspólnie przeżywać te wyjątkowe w Mosinie urodziny. Zapraszamy! Aktualne informacje będziemy
publikować z mediach oraz na stronie Hufca! (poszczególne imprezy i przedsięwzięcia będą przeprowadzone w takich formach, na jakie pozwolą aktualne
obostrzenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2)
W ramach obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Mosińskiej, w tym roku
odbędą się m.in.: Jubileusz na Dniach Rzeczypospolitej Mosińskiej: 21 – 23
maja, Wystawa Jubileuszowa: 22 maja – 12 września , Harcerski WEEKEND
w LUBNIEWICACH: 16 – 18 lipca, Zlot Hufca: 10 – 12 września, Rodzinny
Rajd Harcerski: 10 października , Bal u króla Bolesława: 20 listopada.
Szczegóły – następnym numerze „Informatora Mosińskiego”.
Przy okazji Jubileuszu kierujemy też do Państwa apel (to nasza Akcja Klisza).
Jeśli ze swoich czasów w harcerskim mundurze macie Państwo: rozkazy, deklaracje, spisu członków, list obecności, książkę pracy drużyny, zastępu, obozu,
kronikę drużyny, kronikę zastępu, notatki z wyjazdów i spotkań, proporzec
zastępu, zdjęcia, książeczkę harcerską lub legitymację instruktorką, plakietki
z obozów i rajdów, chustę harcerską i inne, to prosimy ZGŁOSIĆ SIĘ do nas!
Czekamy na wszelkie materiały, aby ocalić od zapomnienia nasze wspomnienia. Na podstawie materiałów wzbogacimy jubileuszową Wystawę i spiszemy
historię mosińskiego harcerstwa – przygotujemy kolejną książkę o dziejach
mosińskiego harcerstwa, tym razem do roku 2021.
Nie trzeba oddawać swoich materiałów na zawsze.
Chodzi nam o użyczenie, udostępnienie, przesłanie
skanów, kserokopii i zdjęć. Oto z kim można się kontaktować: Magdalena Jakubowska (Wyzuj), Danuta
Białas, Adam Bech. 
Magdalena Jakubowska
Komendant Hufca ZHP Mosina im. Bolesława
Chrobrego
Wielka Księga Twórców Mosińskiego Harcerstw
W czasie jubileuszowego Zlotu Hufca zostanie odsłonięty obelisk z pamiątkową
tablicą poświęconą Twórcom Mosińskiego Harcerstwa. Odsłonięcie tablicy
jest podziękowaniem tym wszystkim, którzy przez 100 lat tworzyli tożsamość
mosińskiego harcerstwa. Jest to ukłon pod adresem wszystkich zuchenek,
zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów w bogatej, stuletniej historii naszej
mosińskiej organizacji. Przy okazji odsłonięcia kamienia powstanie Wielka
Księga Twórców Mosińskiego Harcerstwa. Księga zostanie zapełniona kartami
zuchów, harcerzy, instruktorów, przyjaciół harcerstwa, którzy czują, że mają
swój udział w tworzeniu 100-letniej historii naszego mosińskiego harcerstwa.
Zadanie – przygotuj w dowolnej formie swoją kartę do księgi, koniecznie
w formacie A4. Nie zapomnij się przedstawić, podaj imię, nazwisko (kobiety
również panieńskie), stopień, przynależność do drużyny, funkcję, okres działania. Dołącz zdjęcia! Na karcie zamieść informacje, które pragniesz przekazać
zuchom, harcerkom, harcerzom następnego stulecia. Zainspiruj do stworzenia
swoich kart rodziców, dziadków, sąsiadów… niech ożyją ich wspomnienia.
Jeżeli nie czują się oni na siłach - pomóż im w tej pracy. Zrób stronę swoich
bliskich, którzy odeszli, podając na dole strony, że robisz to w ich imieniu.
Sposoby zwrotu pamiątkowych kart:
• Gotowe karty oddaj swojemu drużynowemu, który przekaże je dalej,
• Zostaw u druhny Irenki w kiosku „Ruchu”- plac 20 Października w Mosinie,
• Przekaż druhnie Danucie Białas, tel. 691 742 102
• Jeżeli zrobisz to w formie strony w WORD prześlij plik na adres: danka.
bialas@wp.pl. W imieniu organizatorów Kręgu Instruktorskiego T.W.A „Elita”
ZHP Mosina. 
Danuta Białas

mosina.pl

INFORMATOR MOSIŃSKI

Galeria Sztuki zaprasza
Niebawem nadejdą Święta Wielkanocne. Ich nieodłączną tradycją jest zwyczaj malowania jajek. Choć narodził
się dawno temu w Persji, w tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu symbolizującym rodzące się życie i nadzieję.
Proponujemy Państwu oraz dzieciom zatrzymanie się
na chwilę w naszym codziennym biegu, złapanie oddechu oraz krótką refleksję przy wspólnym wykonywaniu
wielkanocnej ozdoby.
Zapraszamy do konkursu plastycznego pt. „WIELKANOCNE JAJO” – ekojajo. Oto jego regulamin:
• każdy uczestnik może wykonać dowolną ilość prac
– obowiązuje kształt jaja /maksymalny format A4/,
• prace powinny być trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, wykonane z materiałów recyklingowych
i ekologicznych,
• praca powinna zawierać zawieszkę (sznurek, żyłka),
tak by można ją zawiesić w miejscu ekspozycji,
• podpisane prace w terminie do 25 marca br. należy
dostarczać do Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4, wejście od strony Biblioteki,
• autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody specjalne. Gmina Mosina ufundowała również zestawy
upominków promocyjnych.
W okresie świątecznym prace będą zdobiły Plac 20
Października. 			
MOK

Spotkania Filmowe

Rozpoczęliśmy cykl spotkań filmowych wokół
słynnych reżyserów. Za nami twórczość Roberto
Benigniego, a już niebawem kolejne spotkanie wraz
z projekcją filmu. Zapraszamy do śledzenia nas na
stronie internetowej oraz mediach społecznościowych: Mosiński Ośrodek Kultury, gmina.kultura.pl.
Mosiński Ośrodek Kultury zaprasza do stałego
śledzenia informacji na temat bieżącej działalności oraz organizowanych wydarzeniach artystycznych. Zmieniające się stale formy ograniczeń i zaleceń wynikających ze stanu epidemii
nie pozwalają na przygotowanie długoterminowego kalendarza. Dlatego serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej
www.kultura.gmina.pl oraz profilu na FB. 
			
Mosiński Ośrodek Kultury

4 medale

Messenger
Zapraszamy na otwarcie wystawy Karoliny Komasy – „Messenger” 13 marca o godz. 17.30. W trakcie wernisażu nastąpi
wręczenie odznak przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za Zasługi dla Kultury Polskiej” prof.
Jackowi Strzeleckiemu, Dorocie Strzeleckiej i poetce Kalinie Izabeli Zioła.
W Salonie
Salon Poetycki Galerii Sztuki zaprasza na spotkanie muzyczno-poetyckie z udziałem
Krzysztofa i Aliny Galasów z zespołem. Prowadzenie Kalina Izabela Zioła. Spotkanie
zaplanowano na 20 marca, na godz. 17.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne wejście na tylko za (bezpłatnym) zaproszeniem, które będzie można odebrać w Galerii.
Archiwalna Mosina
Galeria Sztuki zaprasza na wystawę „Mosina na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach”. Wystawa prezentować będzie wybrane, archiwalne pocztówki i zdjęcia z Mosiny,
które prezentowane były online na profilu FB Galerii od kwietnia 2020 r.
Na wystawie będzie można także poczytać o zabytkowych i ciekawych miejscach
w Mosinie, a także o historii Mosiny. Ekspozycja będzie dostępna do zwiedzania od
6 marca do 16 maja 2021r.
Wszystkie wydarzenia odbędą się w obostrzeniach sanitarnych z udziałem ograniczonej liczby osób, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. W przypadku ogłoszenia zakazu organizacji imprez, zostaną one odwołane i przeniesione na najbliższy
możliwy termin. 						
Galeria

7 Bieg Zimowy – Bieg Wirtualny

7 Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz biegu „Policz się z cukrzycą” odbył się zgodnie z tradycją w dniu Finału WOŚP – 31 stycznia
2021 r., w tym roku ze względu na obostrzenia związane z Covid–19
– w formie wirtualnej. Każdy uczestnik mógł wybrać dowolną, 10-kilometrową trasę, w dowolnym miejscu. Założenia dla wszystkich były jednakowe:
należało pokonać 10 km w terminie 30-31 stycznia. Zgłosiło się 133 zawodników,
a większość z nich wybrała bieg po WPN. Pogoda tego dnia dopisała niesamowicie:
lekki mróz, słońce i przede wszystkim śnieg!
Zawodnicy startowali o różnej porze i nikt nie biegł na czas, bo cel był szczytny
– pomóc osobom potrzebującym. Tego dnia nie liczył się wynik, ani dokładnie
odmierzona trasa, a biegaczom udało się zebrać do sztabowej puchy 2 440,85 zł.
Po zakończonym biegu, zawodnicy mogli osobiście odebrać medal w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Mosinie. Każdy z nich złożył również podpis na naszym wośpowym
serduchu. Lista zarejestrowanych osób, która ukończyła 7 Bieg Zimowy jest dostępna
na stronie www.mosisnkiegp.pl
Organizatorem zawodów był KS IDMAR oraz OSiR w Mosinie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom, którzy przyczynili się do
realizacji tego zadania.
Z niecierpliwością czekamy na powrót do organizacji impreza sportowych w tradycyjny sposób. 							
OSiR

W dniach 14-15 listopada 2020 r. odbyły się XVI Mistrzostwa
Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu w których startowali zawodnicy
z Mosińskiego Klubu Invictus BJJ. Zawody były rozegrane wg wytycznych dla infrastruktury sportowej z przestrzeganiem wszelkich
zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Umożliwia to charakter dyscypliny oraz podział na stopnie zaawansowania. Kategorie białych i niebieskich pasów odbyły się
w sobotę, natomiast wyższe kategorie w niedziele. Niezwyciężeni zdobyli
4 medale. Na uwagę zasługuję Filip Przymusiński, który jako junior
startował w kategorii dorosłych (niebieskie pasy) zdobywając 3 miejsce. Janek Glinkowski powtórzył sukces sprzed roku zdobywając tym
razem w kategorii niebieskich pasów złoty medal.
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M at e u s z Ryc h e l p o
dłuższej przerwie wrócił
w wielkim stylu do startów zdoby wając t ytuł v-ce Mistrza Polski
w kategorii niebieskich
pasów. Alek Zajdel - junior młodszy, to zawodnik któr y z powodzeniem startuje w dwóch dyscyplinach sportów chwytanych w BJJ
i Judo, tym razem uplasował się na 3 miejsce. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom! 			
Tekst i fot.: M. Wiśniewski
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Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Mosina przystępuje do prac nad uchwałą krajobrazową, którą
wprowadzić chcemy ład w naszym najbliższym otoczeniu. Otwieramy
szeroką dyskusję na temat zasad funkcjonowania w przestrzeni naszej
gminy - nośników reklamowych oraz szyldów, małej architektury
i ogrodzeń: zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne w sprawie rozpoczęcia prac nad uchwałą. 10 marca 2021 roku, o godzinie
18, na platformie ZOOM (wymagane wcześniejsze zgłoszenie chęci
uczestnictwa w spotkaniu, szczegóły na stronie www.mosina.pl ->
zakładka konsultacje społeczne).

Czekamy również na Państwa wnioski w sprawie uchwały krajobrazowej – termin ich składania od 17 – 31 marca br. Pomogą
one uporządkować zasady umieszczania reklam, małej architektury i ogrodzeń w przestrzeni publicznej. Wnioski można składać
w terminie 17 – 31 marca br. pocztą tradycyjną lub do Biura Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, a także elektronicznie:
zmieniamykrajobraz@mosina.pl lub za pomocą platformy ePUAP. 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

WWW.GCI.MOSINA.PL
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