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Obchody 
Narodowego Święta Niepodległości 

odbędą się 11 listopada

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do udziału w gminnych uroczystościach 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Program obchodów 11 listopada 2021:
18:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny (Kościół parafi alny p.w. św. Mikołaja w Mosinie)
19:15 – Galowy Koncert dla Niepodległej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

(Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4). 

Wykonawcy:
Paulina Leśna-vocal
Jakub Wilczek-piano

Jan Adamczewski- saksophone
Mateusz Brzostowski-drums

Szczegóły na stronie www.kultura.gmina.pl

Drodzy Czytelnicy!
Z przyjemnością przedstawiam fotografi ę autorstwa Krzysztofa Waszkowiaka zdobią-

cą okładkę najnowszego „Informatora Mosińskiego”, który właśnie trafi ł do Państwa rąk. 
W II edycji konkursu fotografi cznego Grupy Inicjatywnej Baranówko i Młodzieżowego Sejmu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej „Aparatem po Mosinie”, ta fotografi a została nagrodzona nagro-
dą specjalną przyznaną przeze mnie, redaktora naczelnego naszej gazety. Dlaczego spośród 
wielu, naprawdę wspaniałych zdjęć zgłoszonych do konkursu wybrałam właśnie to? Pan 
Krzysztof Waszkowiak sfotografował kilkusetletnie dęby na magicznych Łęgach Rogalińskich 
– naszym dobrodziejstwie przyrodniczym i kulturowym. Oko fotografa zauważyło nie tylko 
piękno odchodzącego powoli do historii krajobrazu, ale tę chwilę, gdy umierający dąb objął 
swymi konarami zachodzące słońce – jak w wyobrażeniu bogini Izydy, przedstawianej z kulą 
słoneczną między rogami na głowie. W starożytnych wierzeniach Egipcjan Izyda była źródłem 
życia, obrończynią przed wszelkim złem. Więc może to jednak słońce, chylące się ku zachodowi 
wtula się w konary drzewa, jak gdyby chciało obronić je przed śmiercią, mieć to drzewo wciąż 
dla siebie, żegnać każdego wieczora, by witać każdego ranka tak do skończenia świata? Może 
i rzeka wylewająca wiosną na łąki, wtórując słońcu i fotografowi, chce zatrzymać dla nich 
stare drzewo w lustrzanym, wodnym odbiciu? 

Gratuluję panu Krzysztofowi tego wymownego, pięknego zdjęcia, także pod względem kom-
pozycyjnym, gratuluję wnikliwości i wrażliwości fotografi cznego oka. 

Składam również gratulacje pozostałym laureatom konkursu, a zdjęcia zdobywców miejsc 
pierwszych zobaczycie Państwo na okładkach kolejnych numerów „Informatora”. Na koniec 
gratuluję organizatorom konkursu „Z aparatem po Mosinie” – niedostrzegalne czasem piękno 
Gminy Mosina w jej urokach krajobrazowych, czasem w ciekawostkach 
i zdarzeniach, warto dokumentować i promować tak, jak za pośrednictwem 
tego konkursu. Więcej o konkursie przeczytacie Państwo wewnątrz numeru. 

Zapraszam do lektury
Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny 

  

Złote Gody 2022
Pary małżeńskie obchodzące w 2022 roku 

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, 
uprzejmie prosimy o zgłoszenie tego faktu 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mosinie do 
1 marca 2022 r. poprzez złożenie wniosku 
o nadanie medalu „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznawanego przez Prezy-
denta RP. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego  znaj-
duje się w budynku nr II Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój 
2.6, tel. (61) 8109 – 560. 

Formularze wniosków dostępne są w sie-
dzibie USC w Mosinie, a także w Biurze 
Obsługi Interesanta w obydwu budynkach 
Urzędu Miejskiego – przy pl. 20 Paździer-
nika 1 i przy ul. Dworcowej 3.  W tych 
samych miejscach można złożyć wypeł-
niony wniosek. 

Zapraszamy w poniedziałki w godzinach 
od  9.00 do 17.00, od wtorku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Marzena Obst Kierownik USC Mosina

Drodzy Seniorzy!
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października

 – Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora. Naszym Senio-
rom, mieszkańcom Gminy Mosina, składamy życzenia zdrowia, uśmiechu i samych, pogodnych, 
wolnych od trosk dni. Życzenia dla Was przekazuje także Zarząd Oddziału Rejonowego Mosina 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

Życzymy Wam drodzy Seniorzy długich lat życia w zdrowiu, nieustającym uśmiechu na twarzy, 
zadowolenia z każdego dnia, satysfakcji z przeżytych lat, abyście patrząc wstecz pamiętali 
tylko to co dobre. Abyście na swojej drodze spotkali ludzi, którzy obdarzają Was szacunkiem 
na jaki zasługujecie. Aby przed Wami były dni realizacji swoich marzeń i planów, których do-
tąd nie udało Wam się zrealizować. Aby jesień Waszego życia była czasem odpoczynku, ale 
w rozsądnej aktywności. 

Zarząd Oddziału Rejonowego ZERiI Mosina
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10 i pół miliona na drogi
Gmina Mosina otrzymała dofinasowanie z Rządowe-

go Programu Polski Ład w wysokości 10 450 000,00 zł! 
Środki zostały przyznane na realizację zadań: Budowa 
ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywouste-
go, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) 
oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag-
ment), we wnioskowanej przez Gminę kwocie. Zgodnie  
z zapowiedziami rządu w najbliższym czasie ogłoszony 
zostanie następny nabór w Rządowym Programie Polski 
Ład, w którym Gmina będzie składać kolejne wnioski. 

Na ocenę Wojewody Wielkopolskiego czeka jeszcze 
złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie ze 
środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
budowy ul. Łąkowej i Różanej w Pecnej (koszty kwali-
fikowalne 4 900 000,00 zł, wnioskowana kwota dofi-
nansowania 3 920 000,00 wkład własny 980 000,00 zł) 
i ul. Dembowskiego w Mosinie (koszty kwalifikowane 
inwestycji – 988 287,52 zł wnioskowana kwota – 790 
630,02 zł wkład własny – 197 657,50 zł). 

W tej kadencji, od roku 2019, Gmina Mosina po-
zyskała dotychczas ze źródeł pozabudżetowych już  
36 032 185,75 zł, które wsparły przede wszystkim nasze 
gminne inwestycje drogowe. Przy udziale środków 
zewnętrznych wybudowaliśmy ulice: Strzałową, Długą, 
Brzechwy, Świerkową, zbiornik dla odwodnienia dróg 
na osiedlu Nowe Krosno, budujemy obecnie ulicę Lema.

J. Nowaczyk

Przemysław Mieloch,
 Burmistrz Gminy Mosina: 
Cieszymy się z przyznanych środków 
w pierwszym naborze do „Polskiego 
Ładu” na budowę kolejnych naszych 
dróg. Co do ich wysokości, Gmina 

Mosina uplasowała się na drugim miejscu wśród gmin 
powiatu poznańskiego, po gminie Swarzędz. W tym 
rozstrzygniętym już naborze nie uzyskały dofinanso-
wania dwa inne nasze wnioski – na budowę pływalni 
i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę 
gimnastyczną. Dlatego salę dla szkoły w Krosinku bę-
dziemy budować z własnych środków, natomiast o środki 
zewnętrzne na pływalnię będziemy dalej się starać.   

Partnerstwo lokalne w Mosinie
11 października w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie odbyło się kolejne, 

trzecie już spotkanie partnerstwa lokalnego, koordynowanego przez Fundację 
Pomocy Wzajemnej Barka. Pierwsze, w kwietniu tego roku, dotyczyło sytuacji 
przedsiębiorstw społecznych działających na terenie gminy Mosina. Na drugim 
spotkaniu w czerwcu, rozmawiano o możliwości utworzenia Centrum Integracji 
Społecznej w Mosinie, a także o dalszych, wspólnych działaniach na rzecz roz-
woju ekonomii społecznej i społecznej reintegracji. Ten sam temat – dotyczący 
CIS, był kontynuowany także podczas spotkania październikowego. 

Przypomnijmy, że Centra Integracji Społecznej (CIS) świadczą usługi służące 
reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bez-
domnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, cho-
rym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Mogą być 
utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe 
lub spółdzielnie socjalne. Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje 
m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę 
planowania i gospodarowania dochodami. Natomiast reintegracja zawodo-
wa umożliwia nabycie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających 
przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji. W kolejnym etapie rein-
tegracji część uczestników CIS znajduje zatrudnienie w spółdzielniach socjal-
nych lub na otwartym rynku pracy. CIS może mieć różny profil działalności,  
w zależności od potrzeb lokalnych, najczęstsze to: usługi opiekuńcze, remonty, 
sprzątanie przestrzeni publicznych, ogrodnictwo, krawiectwo, gastronomia, 
utrzymanie zieleni publicznej. Pierwszym w Polsce ośrodkiem prowadzącym 
działania reintegracyjne dla osób wykluczonych społecznie była Fundacja Po-
mocy Wzajemnej Barka. 

Na spotkaniu 11 października w Urzędzie w Mosinie gościli: Burmistrz Środy 
Wlkp. Piotr Mieloch, Prezes Stowarzyszenia Dom Pełen Kultury Bogusław 
Makowski, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu (gm. Środa 
Wlkp.) Agnieszka Kluczyńska i Kierownik OPS w Środzie Wlkp. Danuta Wie-
czorek, a także Monika Kosicka ze spółdzielni socjalnej Pracownia ArtZagroda 
z naszej Gminy. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, Sekretarz Gminy Monika Kujawska, Kierownik OPS  
w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska i Kamila Pieczyńska z mosińskiego OPS-u. 

Goście ze Środy Wlkp. przedstawili szczegóły dotyczące własnego doświad-
czenia z zakresu partnerstwa lokalnego w tworzeniu i rozwijaniu Centrum 
Integracji Społecznej w Jarosławcu. CIS w Jarosławcu prowadzi Stowarzyszenie 
Dom Pełen Kultury, przy dużym wsparciu Gminy i ścisłej współpracy z OPS 
w Środzie Wlkp. 

W Mosinie CIS chce uruchomić spółdzielnia socjalna ArtZagroda. Wstępną 
diagnozę zapotrzebowania na takie centrum w naszej Gminie przeprowadził 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. Z diagnozy wynika, że na chwilę 
obecną chętnych do udziału w centrum jest 16 podopiecznych OPS. 

Działania na rzecz powstania Centrum Integracji Społecznej w Mosinie będą 
kontynuowane. Będziemy Państwa informować o kolejnych krokach w kierunku 
rozwoju ekonomii społecznej na naszym terenie.  

J. Nowaczyk
Fot. JN, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy Mosina
- ważniejsze działania i decyzje 

11 września - 1 października

BUDYNKI i BUDOWLE
• adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 

3 na Urząd Miejski – uzyskano pozwolenie 
na użytkowanie budynku, 

• wykonanie instalacji fotowoltaicznych 
w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, 
Mieczewo – w trakcie realizacji dokumentacja 
projektowa, 

• termomodernizacja budynku wielofunk-
cyjnego w Pecnej – zadanie zrealizowane 
i rozliczone, 

• rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na 
terenie gminy Mosina – uzyskano dwie alter-
natywne wizualizacje projektowe w zakresie 
wielkości planowanego obiektu sportowego, 
trwa weryfi kacja tych koncepcji przez dyrek-
cje SP nr 1 w Mosinie oraz OSiR, 

• modernizacja budynku MOK przy ul. 
Dworcowej w Mosinie – w trakcie realizacji;

• budowa pomostu pływającego z trapem 
zejściowym nad Jeziorem Łódzko-Dyma-
czewskim w Dymaczewie Nowym – przeka-
zano plac budowy, trwa realizacja zadania,

• modernizacja boiska przy SP w Kro-
śnie – przeprowadzono procedurę wyboru 
wykonawcy poniżej progu wskazanego 
w ustawie PZP - wartości zebranych ofert 
przewyższają próg wskazany przez ustawę 
PZP. Trwają przygotowania do wysłania za-
pytań ofertowych do projektantów o wyce-
nę opracowania dokumentacji technicznej 
wraz ze specyfi kacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, kosztorysem inwestorskim 
i przedmiarem robót. 

Pozostałe budynki i budowle-> s. 4
DROGI I CHODNIKI-> s.4
OŚWIETLENIE
• budowa przyłącza energetycznego kablo-

wego i oświetlenia zadaszenia na placu zabaw 
w Sasinowie – w trakcie realizacji, 

• budowa oświetlenia drogowego na terenie 
gminy Mosina –> w trakcie realizacji: Mie-
czewo – ul. Promienista, Słoneczna, Tęczowa 

KRONIKA INWESTYCJI

Inwestycje – stan realizacji
• ul. Lema w Mosinie -> podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Wykonawca: Jan Nowak Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp. 
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 8 172 450, 55 zł
  Inwestycja uzyskała dofi nansowanie z Rządowego Fun¬duszu  Rozwoju Dróg 
• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> przerwano projektowanie – w mapach 
udostępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem fak-
-tycznym przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia 
rzeczywistych współrzędnych.
Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
 Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.
• Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku ->nastąpiło otwarcie ofert. Najniższa 
oferowana kwota przekroczyła wysokość środków na to zadanie. Przygotowywane jest 
ponowne ogłoszenie przetargu. 
• Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie –> projekt w trakcie realizacji.
• Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową – podpisano 
umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania. 
Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z Puszczykowa
 Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.
• Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca 
ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji.
Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
 Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł
• Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie -> ogłoszono przetarg.
• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) –> w trak-
cie realizacji:
   - węzeł w Drużynie – zakończony
   - węzły w Mosinie i w Pecnej – w trakcie realizacji.
 Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha MARDROG, Czempiń 
Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń 
Mosina i Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie
• Ogłoszono przetarg na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap zadania ul. Łazienna 
i Kanałowa w Mosinie).
• Modernizacja świetlicy w Rogalinku –>zakończono roboty budowlane
• Modernizacja Świetlicy w Sowinkach –> zakończono.
• Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
–> w trakcie realizacji. Prace prowadzone są wewnątrz budynku. Przygotowywana jest 
posadzka pod podłogę sportową. 
  Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
  Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł
• Rozbudowa SP w Rogalinku –> wykonano konstrukcję murów drugiej kondygnacji,   
  przygotowywane jest położenie stropu.
  Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna
   Koszt zadania – k wota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł
• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko –>projekt uzyskał pozwolenie na budowę.
• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –>projekt w trakcie realizacji. 
• Termomodernizacja SP w Daszewicach –>podpisano umowę z wykonawcą,  przeka-
zano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. 
Wykonawca: Norbert Wojciechowski WOJ-BUD z Gniezna
Koszt zadania –kwota zawarta w umowie: 1 495 000 zł.
• Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.

Węzeł przesiadkowy w Mosinie

 Boisko lekkoatletyczne przy SP 2 w Mosinie                  Środowiskowy Dom Samopomocy
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etap I, Pecna – ul. Różana, Mosina – ul. Kró-
lowej Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela etap 
II, ul. Śliwkowa, ul. Czajkowskiego etap II, 
Krosinko – ul. Wierzbowa, Radzewice – ul. 
Kalinowa etap I, Sowinki – ul. Nad Lasem 
etap III, 

• budowa oświetlenia drogowego na terenie 
gminy Mosina –> przygotowano dokumenta-
cję przetargową do wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia: Daszewice – ul. 
Dolna, Jesienna etap I, Borkowice – ul. Bajko-
wa, Rogalinek – ul. Fiedlera, Mosina – rejon 
ul. Strzeleckiej 81 a,b,c, ul. Strzelecka – mi-
kropark, Krosno – ul. Tylna, Wiosenna ( w 
etapie III ul. Tylna). 

KANALIZACJE I WODOCIĄGI
• opracowanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej dla budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami ulicy bocznej od 
ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku do 
ZUK) – w trakcie prac projektowych (uzy-
skanie warunków technicznych od Aquanet 
S.A. w zakresie sieci kanalizacyjnej, w trakcie 
procedowania warunków technicznych z 
Aquanet S.A. w zakresie przepompowni 
ścieków), 

• budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do świetlicy wiejskiej w Krosinku wraz z od-
tworzeniem nawierzchni – zadanie zrealizo-
wano i rozliczono, 

• przygotowanie dokumentacji postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę sieci wodociągowej w Sowińcu wraz 
z przyłączami do granicy działek, 

• przygotowanie projektu porozumienia 
między Gminą Mosina a Aquanet S.A.  
w zakresie realizacji przyłączy wodocią-
gowych zasilających budynki mieszkalne  
w Sowińcu – w trakcie procedowania z Aqu-
anet S.A.; w trakcie procedowania przejęcie 
w użytkowanie Aquanet S.A. istniejącej sieci 
wodociągowej na odcinku od SUW Mosina 
do miejscowości Sowiniec, 

• korespondencja z Majątkiem Rogalin Sp. 
z o.o. w sprawie możliwości zakupu agregatu 
prądotwórczego dla przepompowni strefowej 
w Świątnikach, 

• w trakcie procedowania Listu intencyj-
nego w sprawie współpracy Gminy Mosina z 
KOWR w zakresie działań zmierzających do 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych na 
Stacji Uzdatniania Wody w Rogalinie,

• opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy przyłącza wodociągowego do świetlicy 
w Sowinkach – zadanie zakończone.

• 7 decyzji zatwierdzających projekty podzia-
łów nieruchomości, 

• 4 postanowienia opiniujące wstępne projekty 
podziałów nieruchomości, 

• Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo -> 
projekt w trakcie realizacji.
• Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie -> w trakcie 
realizacji. Prace konstrukcyjne w zakresie kubatury – zakończone. Zamontowano stropy. Wy-
konawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania. Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji  Lokalnych
• Projekt skateparku w Mosinie -> w trakcie realizacji. Uzgodniono koncepcję zagospo-
darowania terenu. 
•Gminny program rewitalizacji Kokotka –> w trakcie realizacji I etap dokumentacji 
koncepcyjno-projektowej wraz z uzyskaniem decyzji konserwatora zabytków.
• Odprowadzenie wód opadowych z istniejącego budynku SP w Rogalinku – projekt na 
etapie uzyskania pozwolenia na budowę. 
• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosińskiego między 
Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszorowerową w ciągu ul. 
Harcerskiej w Mosinie-> wysłano zapytania ofertowe. 
• Modernizacja „ronda” autobusowego w Wiórku-> w zapytaniu ofertowym najniższa 
kwota przekraczała środki przeznaczone na to zadanie.Planowane jest kolejne zapytanie 
ofertowe 

J. Nowaczyk / Fot. J. Nowaczyk, J. Pawlicka

Opłata za ścieki w dół
- obniżka dla mieszkańców Gminy Mosina
Uprawomocniła się decyzja PGW Wody Polskie z zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopa-

trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na następne 3 lata. Zgodnie z nową taryfą 
mieszkańcy Gminy Mosina  zapłacą za ścieki według tych samych stawek co inne gminy, czyli mniej 
niż dotychczas. Przypomnijmy, że w ostatnich latach mieszkańcy gmin należących do Aquanet S.A. 
płacili za odprowadzenie ścieków według różnych stawek. Największe opłaty ponosili dotąd m.in. 
mieszkańcy naszej Gminy (9,50 zł brutto), a najniższe mieszkańcy m.in. Poznania (6,51 zł brutto). 
W czasie procedowania stawek, Gmina Mosina zabiegała o ujednolicenie ich dla wszystkich gmin, 
tym bardziej, że na naszym terenie znajduje się strefa ochronna ujęcia wody, której obecność wpływa 
niekorzystnie na koszty gospodarki wodno-ściekowej, powodując ich wzrost. 

Prawomocną już decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stawki dla wszyst-
kich udziałowców Aquanet S.A. zostały zrównane, o co wnosiliśmy w procedurze ich ustalania. 
Nowa taryfa obowiązuje od 7 października br. Na marginesie warto nadmienić, że na początku 
roku Aquanet wniósł do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie propozycję taryfy  
w wysokości docelowo 12,23 zł (brutto) dla mieszkańców Gminy Mosina. Proponowana podwyżka 
nie została na szczęście przyjęta. 

Nowa taryfa  stawek Aquanet S.A. dla gospodarstw domowych

W pierwszym roku obowiązywania taryfy 
– od 7 października 2021 do 6 października 2022

Cena za odprowadzone ścieki Cena za dostarczoną wodę
Jednostka Cena netto Cena brutto Jednostka Cena netto Cena brutto

zł/m3 6,84 7,39 zł/m3 4,66 5,03

W drugim roku obowiązywania taryfy 
– od 7 października 2022 do 6 października 2023

Cena za odprowadzone ścieki Cena za dostarczoną wodę
Jednostka Cena netto Cena brutto Jednostka Cena netto Cena brutto

zł/m3 6,93 7,48 zł/m3 4,68 5,05

W trzecim roku obowiązywania taryfy
 – od 7 października 2023 do 6 października 2024

Cena za odprowadzone ścieki Cena za dostarczoną wodę
Jednostka Cena netto Cena brutto Jednostka Cena netto Cena brutto

zł/m3 7,11 7,68 zł/m3 4,70 5,08
Stawki dla pozostałych grup odbiorców i wysokość opłat abonamentowych dostępne 

są na stronie: aquanet.pl->Dla Klienta->Taryfy/cennik 
Oprac. J. Nowaczyk

GEODEZJA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

 Boisko lekkoatletyczne przy SP 2 w Mosinie                  Środowiskowy Dom Samopomocy
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• 12 zaświadczeń o nadaniu numerów po-
rządkowych nieruchomościom, 

• aktualizacja, kontynuacja i bieżące uzu-
pełnianie Bazy Danych Systemu Informacji 
o Terenie Gminy Mosina, 

• 1 wezwanie dzierżawcy do uporządkowania 
dzierżawionej nieruchomości gminnej,

• odpowiedź do Starostwa na zapytanie doty-
czące nieruchomości faktycznego użytkowania 
różnych nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, 

• przygotowanie umowy dzierżawy nieru-
chomości gminnej.

• utrzymanie dróg: rozpoczęto jesienne pro-
filowanie dróg nieutwardzonych na terenie 
gminy, wykonano utwardzenie KŁSM (kru-
szywo łamane stabilizowane mechanicznie) 
o frakcji 0/31,5 mm ścieżki wzdłuż ul. Parkowej 
w Mosinie oraz drogi w Świątnikach, wykonano 
sączek z kruszywa łamanego o frakcji 31,5/63 
mm na ul. Podleśnej w Radzewicach, 

• uzgodnienia, decyzje, projekty organizacji 
ruchu: 25 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
10 decyzji rocznych za wbudowanie urządzeń w 
pas drogowy, 18 projektów tymczasowej organi-
zacji ruchu, 2 sprawy związane z uzgodnieniem 
lokalizacji zjazdów, 5 warunków technicznych 
dla przebiegu trasowego urządzeń w pasie dro-
gowym, 

• place zabaw, obiekty małej architektury: 
bieżące utrzymanie i naprawy zgodnie z zapo-
trzebowaniem,prowadzenie spraw o likwidację 
szkód i odszkodowań,

• oświetlenie uliczne będące własnością 
Gminy Mosina: zgłaszanie awarii oświetlenia 
ulicznego, prowadzenie spraw o likwidację 
szkód i odszkodowań na oświetleniu ulicznym. 

GOSPODARKA ODPADAMI, UTRZY-
MANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU: 
usuwanie tzw. dzikich wysypisk śmieci 
zgłaszanych przez mieszkańców, w tym z 
wykorzystaniem aplikacji EcoHarmonogram, 
interwencje w sprawach zgłoszeń nienale-
żytego odbioru odpadów od mieszkańców 
oraz nieprawidłowego zbierania odpadów 
komunalnych przez mieszkańców, zakup 
4 foto pułapek i przekazanie do Straży 
Miejskiej (zwalczanie zaśmiecania terenów 
publicznych),

• OCHRONA POWIETRZA: realizacja 
gminnego programu dotacji na wymianę 
pieców – w połowie września br. zaangażo-
wano umowy o udzielenie dotacji na całość 
kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na 
rok 2021 w wysokości 502 451,65 zł, dalsze 
wnioski rozpatrywane są w oparciu o WPF 
z terminem wypłat dotacji w styczniu roku 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Najbardziej usportowiona – Gmina Mosina
Gmina Mosina została laureatką współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskie-

go w roku szkolnym 2020/2021, otrzymując tytuł najbardziej usportowionej Gminy. Z kolei 
w rywalizacji szkół, I miejsce w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej i II miejsce w kategorii 
Igrzyska Dzieci zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, a w czołówce znalazły się także: 
Szkoła Podstawowa w Krośnie (IV miejsce w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej) i Szkoła Podstawowa 
w Rogalinku (IV miejsce  w Igrzyskach Dzieci i V miejsce 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej). Rywalizację 
sportową szkół z terenu powiatu poznańskiego or-
ganizuje Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. 
Na ostateczny wynik składają się punkty uzyskane 
przez szkoły w zawodach, w danym roku szkolnym. 
W minionym, szkolnym roku uczniowie reprezentują-
cy naszą Gminę zajęli czołowe miejsca w powiatowych 
fi nałach. Koordynatorem zawodów szkolnych na etapie gminnym, a także na etapie powiatowym 
jest nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Gratulujemy!  JN / fot. P.Ludwiczak

Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina: Chciałbym gorąco pogratulować naszym 
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom, a także szczególnie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie, 
bo ten sportowy sukces to ich wielka zasługa. Chciałbym też podziękować za ich wysiłek i pracę na 
rzecz wychowania sportowego uczniów, który zaowocował takim pozytywnym wynikiem, a który 
jest również doskonałą promocją naszej Gminy. To, że w Gminie Mosina odbyło się najwięcej wy-
darzeń sportowych oznacza, że przy zachowaniu oczywiście wszystkich pandemicznych wymogów, 
staraliśmy się, żeby dzieci mogły jednak uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, 
żeby mogły funkcjonować normalnie. Jako Gmina dysponujemy dobrą bazą sportową, która nie 
jest jeszcze może doskonała, ale już w oparciu o tę bazę mamy tak wspaniałe wyniki. Obecnie 
rozbudowujemy tę bazę – będziemy budowali salę gimnastyczną przy szkole w Krosinku, w trakcie 
jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Rogalinie, boiska lekkoatletycznego przy Szkole nr 2 
w Mosinie. Przed nami boisko lekkoatletyczne przy mosińskiej „jedynce” i pozostałe elementy in-
frastruktury sportowej, przy pozostałych szkołach. Choć już teraz mamy doskonałe wyniki, chcemy 
utrzymać to miejsce na podium, ale przede wszystkim, chcemy stworzyć możliwie jak najlepsze 
warunki do podnoszenia kondycji fi zycznej dzieci i młodzieży, która jest przecież bardzo ważnym 
elementem dbałości o ich zdrowie. 

MIENIE KOMUNALNE

Nowe autobusy dla ZUK
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu prowadzonym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mo-

sinie, na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych autobusów miejskich 
niskopodłogowych, napędzanych paliwem Diesel – Hybryda dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum fi rm w składzie: lider - Solaris Bus & Coach Sp. 
z o.o. z Owińsk i partner PKO Leasing S.A. z Łodzi za cenę 2 709 062,54 zł brutto.Pojawiła się szansa na 
dofi nansowanie tego przedsięwzięcia, poprzez wsparcie fi nansowe zakupu jednego z dwóch autobusu. 22 
października br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwróciło się do Jacka Jaśkowiaka Prezydenta 
Miasta Poznania, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w sprawie wsparcia miast w reali-
zacji projektów infrastrukturalnych w ramach Osi VI POIiŚ 2020, udzielając jednocześnie rekomendacji 
do dalszego procedowania projektu pn. „Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Mosina”. Ni-
skoemisyjne autobusy, które zasilą tabor ZUK-u dla obsługi komunikacji gminnej, minimalizują wpływ 
na środowisko naturalne, a jednocześnie pozwalają generować znaczne oszczędności oraz obniżyć zużycie 
paliwa. Takie pojazdy emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska, niż wymagają 
tego restrykcyjne normy EURO 6 dla silników spalinowych. 

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie chce w najbliższym czasie uzupełnić środki transportowe o kolejne 
pojazdy. Aktualnie ogłoszony jest przetarg na dostawę nowego, 9-osobowego samochodu osobowego typu 
BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.       JN

Bezpłatne kursy
Uwaga! Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych: kadrowo-płacowe z pakietem Offi  ce i obsługą 

biura, administracyjno-biurowe z elementami sprzedaży, kosmetyczne ze stylizacją paznokci. In-
formacje i zapisy w Gminnym Centrum Informacji, budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
ul. Dworcowa 3, II piętro, pok. 3.11, tel. 510 197 558, email- gci@mosina.pl

Przewidywany czas rozpoczęcia szkolenia - styczeń 2022 r.    GCI
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2022 (od 1 stycznia do 1 października br. złożo-
no 148 wniosków o dofinansowanie, podpisano 
121 umów, rozliczono i wypłacono 48 dotacji, 
odnotowano 8 rezygnacji i 4 odmowy) • realiza-
cja Programu „Czyste Powietrze” - współpraca 
w zakresie funkcjonowania uruchomionego  
w sierpniu br. punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego Programu „Czyste Powietrze” (w II 
kwartale z terenu gminy Mosina złożono 31 
kolejnych wniosków do programu - najwięcej 
spośród gmin z terenu powiatu poznańskiego) 
• weryfikacja i wprowadzenie do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 
deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw na terenie gminy Mosina 

• audyt na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii dotyczący działań organów 
administracji państwowej w zakresie ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora 
komunalno-bytowego. 

ZIELEŃ I OCHRONA PRZYRODY: na 
podstawie porozumienia z PGW Wody Pol-
skie zawarto umowę na wykoszenie roślinności 
zielnej wzdłuż Kanału Mosińskiego na odcinku 
od Parku Budzyń do Zielonego Rynku z termi-
nem realizacji do 15 października br., realiza-
cja porozumień – w zakresie pielęgnacji zieleni  
i sadzenia roślin, sadzenia drzew, usuwania oraz 
pielęgnacji drzew i krzewów na terenie gminy 
Mosina w roku 2021, uzgadnianie projektów za-
bezpieczenia drzew w trakcie trwania budowy, 
współpraca z Fundacją Kwietna, prowadzenie 
spraw w zw. z realizacją zagospodarowania tere-
nu w Daszewicach przez Stowarzyszenie Lepsze 
Daszewice, wykonanie przeglądu pielęgnowanej 
zieleni miejskiej, odbiory wykonanych prac w 
Parku po Północnej Stronie Kanału Mosiń-
skiego w Mosinie, 

OCHRONA ŚRODOWISKA: zakończył się 
nabór wniosków o udział w programie usuwa-
nia azbestu 2021 – przyjęto i zweryfikowano 
56 wniosków, postępowanie prowadzone przez 
Burmistrza Miasta Luboń ws. wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na reali-
zację budowy mostu nad rzeką Wartą w ciągu 
nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń 
- Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do 
drogi powiatowej nr 2460P – analiza raportu 
w zakresie części inwestycji na terenie gminy 
Mosina, prowadzenie spraw: skargi dotyczącej 
uciążliwości akustycznych w związku z funk-
cjonowaniem przy ul. Gałczyńskiego w Mosinie 
zakładu Stora Enso Poland S.A., uciążliwości 
odorowych w związku z użytkowaniem ko-
tłowni na osiedlu za Barwą w Mosinie (ul. Tar-
gowa) przy przejeździe kolejowym, uprzątnięcia 
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Krętej  
w Czapurach.

Możliwa subwencja dla gmin
Na przełomie września i października brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Członków 

„Stowarzyszenia Samorządów posiadających na swoim terenie Parki Narodowe i Krajobrazowe”. 
Podczas tego zgromadzenia Burmistrz Gminy Brusy Witold Ossowski, który przewodniczy temu 
stowarzyszeniu, przekazał relację ze swojego spotkania z Wiceminister Małgorzatą Golińską – 
Głównym Konserwatorem. Pani minister poinformowała go o trwających pracach nad nową 
ustawą o ochronie przyrody, której uregulowania mają obejmować także zachęty finansowe 
dla gmin położonych w obrębie parków narodowych. Jako zarząd tego stowarzyszenia, ja 
jestem członkiem zarządu, chcemy wspólnie spotkać się z panią minister, by przedstawić jej 
wieloaspektowość funkcjonowania gmin w obszarze parków narodowych i krajobrazowych. 

Podejmujemy różne działania dla znormalizowania naszego funkcjonowania w wielu obsza-
rach. Mamy już obniżkę taryf opłat za ścieki, co jest jak najbardziej słuszne z racji na loka-
lizację na naszym terenie ujęcia wody. Mamy teraz niższą opłatę za odpady niż mieszkańcy 
gmin uczestniczących w SELEKCIE, z którego wystąpiliśmy w 2016 r. Teraz staramy się o to, 
żeby z tytułu pewnych ograniczeń wynikających z funkcjonowania na naszym terenie parku 
narodowego, Gmina czerpała finansowe profity. Bardzo się cieszymy, że mamy Wielkopolski 
Park Narodowy. Chcemy chronić przyrodę, to niezwykle ważne i społecznie potrzebne. Jed-
nak wiąże się to także z pewnymi ograniczeniami dla Gminy i jej mieszkańców, stąd słuszna 
byłaby rekompensata ze strony państwa. O to się staramy. 

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Jedna karta – wiele korzyści
„Mosińska Karta Mieszkańca” /MKM/ to element poli-

tyki społecznej i promocyjnej gminy, obejmujący system 
zniżek dla mieszkańców, którzy są zameldowani na pobyt 
stały lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-
nych ze wskazaniem Gminy Mosina jako miejsca swoje-
go zamieszkania. Posiadacze karty mogą korzystać m.in.  
z bezpłatnej komunikacji gminnej  (od stycznia 2021 roku 
Karta została użyta w przejazdach komunikacją gminną 
blisko 7800 razy), ze zniżek dot. oferty przygotowanej przez 
Mosiński Ośrodek Kultury czy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie oraz różnorodnej oferty Partnerów Programu. W ramach dostępnych pakietów, mamy Pakiet 
Mieszkańca, Pakiet Noworodkowy oraz Pakiet Rodzina 3+. Wszystkie szczegóły na temat Programu,  
w tym wniosek o wydanie karty znajdują się na stronie www.mkm.mosina.pl, a karta wysyłana jest do 
użytkownika pocztą. Dostępna jest także aplikacja w ramach programu, z której także można korzystać. 
Jeśli ktoś ma problem z dostępem do internetu, zapraszamy do Punktu Obsługi MKM do budynku nr 
2 Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3, II piętro, gdzie pomagamy załatwić wszystkie 
formalności , a karta wydawana jest od ręki. 
To warto mieć!

Przypominamy o segregatorach pediatrycznych „Elegancko Rosnę” dla małych mieszkańców Gminy 
Mosina! Rodzice dzieci urodzonych w 2021 roku mogą otrzymać Segregator Pediatryczny, który Gmina 
Mosina przygotowała z wydawnictwem „Mamy ginekolog” - Roger Publishing. O segregator mogą 
wnioskować aktualni i nowi użytkownicy Mosińskiej Karty Mieszkańca.

Nie masz jeszcze karty? Załóż konto na stronie mkm.mosina.pl i złóż wniosek o „Pakiet mieszkańca” 
dla siebie i wszystkich członków rodziny, którym chcesz założyć kartę, a w zakładce dziecka urodzonego 
w 2021 r. wybierz opcję „Pakiet noworodkowy”.

Masz już kartę i chcesz otrzymać segregator? Zaloguj się na swoje konto na stronie mkm.mosina.pl złóż 
wniosek o „Pakiet mieszkańca” dla dziecka urodzonego w 2021 r. oraz o pakiet „Pakiet noworodkowy”. 
Segregatory wysyłamy pocztą na adres podany przy rejestracji.

Więcej informacji pod numerem telefonu 61 1018 220. 
Dołącz do Programu!

Dla Przedsiębiorców przystąpienie do Programu MKM jest doskonałą okazją do pozyskania nowych, 
stałych klientów, promowania działalności gospodarczych, zaś przygotowana oferta obejmująca zniż-
ki z pewnością zachęci mieszkańców do wspierania lokalnych firm poprzez zakupy, czy korzystanie  
z usług na terenie Gminy Mosina. Partnerzy programu – przedsiębiorcy zostają wyposażeni w dostęp 
do aplikacji Veryfikator, dzięki której mogą na bieżąco monitorować kto jest użytkownikiem karty 
MKM. Punkty, w których jest honorowana karta, zostają oznaczone specjalnymi naklejkami programu. 
Ponadto prowadzona jest promocja programu z wykorzystaniem mediów społecznościowych, stron 
internetowych czy prasy, jak również plakatów czy ulotek. Zapraszamy do współpracy. 

Karolina Adamczyk-Pięta Kierownik Referatu Promocji i Kultury

PLANOWANIE 

PRZESTRZENNE
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Od 1 listopada br. „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, którego Gmina Mosina 
nie jest już członkiem, podnosi miesięczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi do 35 zł od mieszkańca w przypadku segregacji) i 70 zł w przypadku braku segregacji. 
Jak wyjaśniają władze związku,  podniesienie stawki spowodowane jest znacznym wzrostem ilości 
odpadów komunalnych oraz konieczności ponoszenia od 2020 r. nowych kosztów zagospodaro-
wania odpadów selektywnych.

Gmina Mosina uczestniczyła w związku SELEKT do 2016 r. Obecnie jesteśmy członkiem poro-
zumienia międzygminnego Wielkopolskie Centrum Recyklingu ZGO Jarocin i udziałowcem tej 
spółki. Miesięczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców 
naszej Gminy wynosi obecnie 27 zł od 1 osoby w przypadku segregacji  i 54 zł  za osobę miesięcznie 
w przypadku braku segregacji.

Dlaczego u nas taniej? 
– Po pierwsze, nasze odpady komunalne odwozimy do nowoczesnej instalacji ZGO Jarocin, który jest 

jednostką gminną i spółką komunalną. W SELEKCIE odpady są odwożone do prywatnej firmy siłą 
rzeczy nastawionej na zysk – wyjaśnia Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina.  – Do tego 
nasze odpady odbiera i odwozi do instalacji Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które jest spółką 
komunalną, naszą jednostką gminną. W SELEKCIE natomiast firma zajmująca się odbiorem i odwozem 
odpadów wybierana jest w przetargach. Jak mówi dalej, firm świadczących te usługi jest obecnie coraz 
mniej, a na rynku w tej branży występuje tendencja do monopolizacji. To wpływa na podnoszenie 
cen. – Oczywiście do Jarocina jest większa odległość, niż byłaby, gdybyśmy korzystali z instalacji ob-
sługującej SELEKT, ale i tak odbiór i dowóz odpadów kosztuje nas obecnie taniej – dodaje Burmistrz.  

Czy czeka nas również wzrost opłaty?
- Jeśli chodzi o kolejny rok, będziemy analizowali koszty. Stawka 35 zł od osoby, którą od 1 listopada 

płacić będą mieszkańcy gmin uczestniczących w SELEKCIE, jak na nasze warunki i nasze koszty jest 
wygórowana. Według wstępnych analiz nasza stawka, zakładając jej wzrost na podobnych przesłankach 
co w SELEKCIE, będzie niższa niż mają mieszkańcy gmin w SELEKCIE– mówi Przemysław Mieloch. 

Burmistrz zapowiada także dalsze starania o optymalizację kosztów.  – To, co pozostaje nam do 
zrobienia w tej kwestii, to wybudowanie punktu przeładunkowego odpadów. W projekcie budżetu na 
2022 r. złożyłem propozycję przeznaczenia środków na przygotowanie dokumentacji dla takiego punktu. 

Punkt przeładunkowy, do którego zwożone są zebrane odpady i ładowane na wanny, obniża koszty 
ich przewozu – wanny mieszczą więcej odpadów nić pojedyncze śmieciarki, stąd mniej zużytego 
paliwa i czasu pracy kierowców.  – Rozmawiamy także z ZGO Jarocin o kwestii oddzielenia szkła 
kolorowego od białego i ewentualnie o wydzieleniu popiołów. Zwiększenie selekcji naszych odpadów 
wpłynęłoby również na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarowania odpadami w Gminie 
Mosina – wyjaśnia Burmistrz. – Czas pokazał, że wyjście w roku 2016 z międzygminnego związku 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” było słuszne. Dzięki temu nasi mieszkańcy 
mają dziś niższe opłaty „śmieciowe” niż w SELEKCIE, a Gmina korzysta z nowoczesnej instalacji 
w Jarocinie – mamy zapewnione zagospodarowanie odpadów w niższych cenach, niż w innych in-
stalacjach. Mamy zagwarantowany możliwie wysoki stopień odzysku odpadów, co pozwoli uniknąć 
poniesienia kar z tytułu nie spełniania tego wymagania. Funkcjonowanie w ramach Międzygminnego 
Porozumienia w Jarocinie umożliwia odbiór odpadów naszej spółce, co nie byłoby pewne, gdybyśmy 
dalej byli członkami Związku Międzygminnego „Selekt” – stwierdza Przemysław Mieloch.    
        J. Nowaczyk

W Mosinie taniej, niż w Selekcie
- o opłatach za śmieci

• 7 decyzji administracyjnych dotyczących 
ustalenia warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, uwzględniając decyzje odmowne, 
zmiany decyzji oraz przeniesienia decyzji, 71 
zaświadczeń/postanowień o odmowie wydania 
zaświadczenia oraz opinii urbanistycznych do-
tyczących przeznaczenia terenu w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 
kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go wynikających ze studium oraz związanych  
z rewitalizacją, 57 wyjaśnień, stanowisk, za-
wiadomień oraz interpretacji, 

• przekazano do Biura Rady projekt uchwały 
w sprawie mpzp dla terenów części wsi Krosno 
i Krosinko, który znalazł się w porządku obrad 
sesji 6 października br.; • 15 września odbyło się 
spotkanie Komitetu Rewitalizacji –przewodni-
czącym Komitetu został Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak, 
• prowadzono prace dotyczące formy i zakresu 
konsultacji społecznych dot. wybranych zadań 
zapisanych w Gminnym Programie Rewitaliza-
cji – tj. m.in. Placu 20 Października, placu przy 
Elegancie oraz parku wraz z Pałacem Budzyń. 

• z firmą GlobalECO w sprawie funk-
cjonowania punktu konsultacyjnego 
„Czyste powietrze” (z-ca burmistrza A. 
Ejchorst), • Walne Zgromadzenie LGD 
Lider Zielonej Wielkopolski ” (z-ca bur-
mistrza A. Ejchorst), • z Aquanet S.A.:  
w sprawie omówienia inwestycji wspólnych,  
w sprawie kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej  
w Mosinie (z-ca burmistrza A. Ejchorst), • 
z firmą Deloite w sprawie ankiety dotyczą-
cej przeglądu działań w zakresie ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniami (z-ca 
burmistrza A. Ejchorst),  • z firmą Procorol 
w sprawie funkcjonowania sieci wodociągo-
wej obsługiwanej przez Majątek Rogalin Sp. 
z o.o. (z-ca burmistrza A. Ejchorst),  • spo-
tkanie koordynacyjne we Włoszakowicach  
w sprawie projektu „Rozwój elektronicz-
nych usług publicznych” Gmin Włoszako-
wice, Mosina, i Miasta Luboń (burmistrz 
P. Mieloch), 

• XXVI Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia Samorządów posiadających 
na swoim terenie Parki Narodowe i Krajo-
brazowe (burmistrz P. Mieloch). 

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

SPOTKANIA

Błękitno-zielone inicjatywy
Gmina Mosina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu 

„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację 
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina po-
przez utworzenia oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami”. 

Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu w mieście poprzez 
utworzenie oaz zieleni i z zielony przystanków przed siedzi-
bą Urzędu na ul. Dworcowej oraz MOK. W ramach zadania 
planuje się m.in. zakup i sadzenie drzew liściastych, iglastych 
oraz krzewów, zakładanie nowego trawnika oraz renowację 
istniejącego trawnika. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 38 659,00 zł z czego pomoc finansowa  
w formie dotacji celowej to 30 928,00 zł. 

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Progra-
mu pn. „Błękitno zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.      

UM w Mosinie
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Twórzmy koalicję antysmogową
Szanowni Mieszkańcy!
Smog to jeden z problemów współczesnej cywilizacji, który dotyka także 

naszą Gminę. 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 edukacja, bo nasze działania nie wystarczą – potrzebne są także 
działania mieszkańców i świadomość, że to, jakim powietrzem oddychamy, 
zależy w dużym stopniu od nas wszystkich. 

Poprawa jakości powietrza jest troską nas wszystkich, jest także moją tro-
ską. Bez wspólnego działania, niewiele można zrobić. Drodzy mieszkańcy, 
włączmy się wszyscy czynnie w walkę o czyste powie-
trze – twórzmy koalicję antysmogową! Zaplanujmy 
wymianę starego pieca, stosujmy metody rozpalania 
zmniejszające emisję dymu do atmosfery. Gmina wspiera 
wszelkie antysmogowe inicjatywy społeczne i będzie je 
nadal wspierać, podejmując równolegle dalsze, własne 
działania w tym zakresie. 

Przemysław Mieloch 
Burmistrz Gminy Mosina

Nie pal śmieci, nie truj sąsiadów!
Przypominamy, że: na terenie całego kraju obowiązuje bezwzględny zakaz 

spalania śmieci, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach, a  na terenie województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 
r. obowiązują uchwały „antysmogowe” Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego: umww.pl->Urząd > Departamenty > Departament Środowiska 
> Powietrze > Kampania antysmogowa.

Straż Miejska systematycznie sprawdza nieruchomości  w  zakresie  właści-
wego  gospodarowania  odpadami. Ze  wskazań  mieszkańców  prowadzone  
są też  kontrole  pod  kątem  podejrzanego,  nadmiernego  zadymienia i po-
tencjalnego  spalania  odpadów,  a  także  respektowania  przepisów  uchwały  
antysmogowej  dla województwa wielkopolskiego - stosowania  właściwego  
opału.  Przy  okazji  kontroli,  strażnicy  rozmawiają  z  mieszkańcami 
o możliwości zmiany techniki spalania i stosowaniu metody spalania „od 
góry”. Zwracają również uwagę na konieczność czyszczenia przewodów 
kominowych. Podczas wizyty kominiarza można sprawdzić, czy w naszym 
piecu możemy bezpiecznie rozpalać w ten sposób. W tym roku (do 20 paź-
dziernika br.) strażnicy skontrolowali 117 posesji pod kątem możliwości 
spalania odpadów. Ujawnili 22 takie przypadki (nałożono 22 mandaty). 
W ubiegłym roku skontrolowano pod tym kątem 232 posesje i nałożono 
36 mandatów. Częstą przyczyną zgłoszeń jest zadymienie, które nie jest 
równoznaczne ze spalaniem odpadów. Przyczyną jego występowania jest 
m.in. palenie w kotłach bezklasowych tzw. kopciuchach, które zgodnie 
z przepisami można używać do końca 2023 r. Zachęcamy do ich wcześniejszej 
wymiany i skorzystania z możliwości dofi nansowania. 

Jeżeli zauważysz niepokojący dym unoszący się z komina – zgłoś to do 
Straży Miejskiej w Mosinie, tel. 501 467 312. 

Co jeszcze można zrobić?
Wymiana starych pieców – możliwości dotacji dla mieszkańców 
1.Program rządowy „Czyste powietrze” - 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 Urzędzie Miejskim w Mosinie działa gminny punkt konsultacyj-
no-informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”, oferujący bezpłatną 
pomoc w przygotowaniu wniosku o dofi nansowanie na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację domu. Punkt otwarty jest od wtorku do piątku 

w godz. 16.00-19.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00, tel. 570-322-250, 
e-mail: czystepowietrze@mosina.pl.

2.Dotacje z Powiatu Poznańskiego – skorzystało z nich dotąd 42 mieszkań-
ców Gminy Mosina. Bieżące informacje o naborze wniosków zamieszczane są 
na stronie: powiat.poznan.pl->  Środowisko-> Likwidacja źródeł niskiej emisji

3. Wsparcie fi nansowe Gminy - w roku 2019 (plan dotacji 100 000 zł) 
wymieniono 20 pieców, w roku 2020 (plan dotacji 270 000 zł) – 73 piece 
(wdrożono nowe zasady udzielania dofi nansowania również do instalowania 
solarów do podgrzewania ciepłej wody), do poł. września br. zaangażowa-
no umowy o udzielenie dotacji na całość kwoty przeznaczonej w budżecie 
gminy na rok 2021 w wys.  502 451,65 zł. Dalsze wnioski rozpatrywane 
są w oparciu o WPF z terminem wypłat dotacji w styczniu roku 2022. Od 
1 stycznia do 22 października br. złożono 161 wniosków, podpisano 130 
umów, rozliczono i wypłacono 70 dotacji. Bieżące informacje o naborze 
wniosków zamieszczane są na stronie: mosina.pl->Dla Mieszkańca->Ochrona 
Środowiska-> Dotacje na wymianę pieców – nabór wniosków 

Mniejsza emisja – czystsze powietrze
Realizujemy projekt „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu 

miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I” – budowę węzłów przesiadko-
wych w Drużynie, Pecnej i w Mosinie. Parkingi „Parkuj i jedź” to możliwość 
pozostawienia swojego pojazdu i kontynuowanie podróży komunikacją 
zbiorową. Dla promocji komunikacji rowerowej zrealizowany został projekt 
„Budowa  spójnej  sieci  dróg  rowerowych  w  Gminie  Mosina.  Etap  I”  
w  Parku  Strzelnica. Również mieszkańcy włączają się w promocję takiej 
komunikacji – to społeczna inicjatywa tworzenia systemu darmowego ko-
rzystania z rowerów  DRooM.

Dbajmy o zieleń – ona też walczy ze smogiem!
Zieleń pełni funkcję ochronną: wchłaniania dwutlenek węgla, tlenek 

azotu i siarki rozrzedzając zanieczyszczenia, zarówno gazów i pyłów, przez 
co szybciej osiadają na ziemi. W zakresie możliwości budżetowych, wyko-
nujemy nowe nasadzenia  drzew i  krzewów  dla  zrekompensowania  ich  
ubytków. Przy  Kanale  Mosińskim powstał Park. Powstała także koncepcja  
„Ptasiego  Parku”  w  Mosinie. Gmina zachęca mieszkańców do tworzenia 
przedogródków – zagospodarowania zielenią terenu między jezdnią bądź 
chodnikiem, a nieruchomością prywatną. 

Termomodernizacja też zmniejsza emisję
Termomodernizacja to zmniejszanie kosztów pozyskania energii, to także 

redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środo-
wiska. Gmina prowadzi sukcesywną termomodernizację, a także wymianę 
pieców c.o. w budynkach użyteczności publicznej. 

W 2020 r. we współpracy z Generalną Inspekcją Ochrony Środowiska 
w Poznaniu uruchomiliśmy na terenie gminy stację pomiarową, która 
monitoruje stężenie tzw. pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10)

Rozpalaj bezdymnie! 
Działania organów administracji publicznej i samorządowej w kierunku 

zmniejszenia emisji dymu niestety nie wystarczą. Wiele, a może najwięcej 
zależy od zmiany świadomości wielu mieszkańców o wpływie nadmiernego 
zadymiania na nasze zdrowie, czyli od zmiany sposobu palenia w piecach 
na taki, który niweluje emisję dymu. Szczegółowe informacje na temat bez-
dymnego rozpalania znajdziesz na stronie czysteogrzewanie.pl, a także na 
stronie mosina.pl->Ochrona środowiska->Smog:  w jakich piecach i kotłach 
można palić od góry, jaki stosować opał, jak utrzymać piec lub kocioł w bez-
piecznym stanie, rozpalanie bezdymne krok po kroku. Pamiętaj! Niezależnie 
od metody palenia, należy utrzymywać kotłownię w stanie niezagrażają-
cym bezpieczeństwu. Dlatego stale dbaj o prawidłową wentylację kotłowni, 
o sprawny, czyszczony komin, o prawidłowy stan instalacji grzewczej! 
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AKTUALNOŚCI

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

10 września – 2 października 

W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 18 osób – 11 pouczono, 
a 2 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi na kwotę 150 
zł. 5 osób legitymowano w związku  z prowadzeniem innych czynności 
(kontrole posesji, świadkowie zdarzeń itp.). Osoby pouczone: 6 – za niedo-
pilnowanie psów, 4 – za nieprawidłowe parkowanie, 1 – za nieusunięcie 
pojazdu noszącego znamiona tzw. wraku (art. 48 ustawy o recyklingu 
pojazdów). Osoby ukarane: 1 – za spożywanie alkoholu w miejscu pu-
blicznym, 1 – za spalanie drobnych odpadów. 

• Prowadzone były wzmożone kontrole prewencyjne w Rogalinie, Cza-
purach, Mosinie, Wiórku, Mieczewie, Świątnikach, pod kątem spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych, dewastacji, zaśmiecania, zakłócania 
ładu i porządku, nieprawidłowego parkowania).  

• Wykonano 15 patroli w godzinach porannych pod szkołami, w ra-
mach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Szczególną uwagę zwracano 
na występujący problem nieprawidłowego parkowania pojazdów pod 
SP2 w Mosinie oraz na bezpieczeństwo dzieci w okolicy mostku w Kro-
sinku – w tej sprawie do Straży Miejskiej i Policji (KP Mosina i WRD 
KMP w Poznaniu) zwróciła się przedstawicielka Rady Rodziców. W godz. 
popołudniowych kontrolowano boiska Zespołu Szkół i SP 2 w Mosinie 
oraz okolice szkoły w Czapurach, gdzie gromadzą się osoby spożywają-
ce alkohol i wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym np. poprzez 
załatwianie potrzeb fizjologicznych.

• Przeprowadzono 11 wspólnych patroli z Policją, podczas których 
kontrolowano miejsca szczególnie narażone na popełnianie wykroczeń, 
w tym spożywanie alkoholu i niszczenie mienia. Zabezpieczano także 
miejsca zdarzeń losowych. 

• Skontrolowano 4 posesje na protokół – 3 kontrole dotyczyły uzasad-

nionego podejrzenia spalania odpadów: ul. Poznańska w Wiórku, ul. 
Targowa w Mosinie, ul. Żeromskiego w Mosinie. W jednym przypadku 
chodziło o niewystawianie worków z odpadami przed posesję. Ponadto  
w dwóch przypadkach prowadzono obserwację nieruchomości w związku 
ze zgłoszeniami o zadymianiu na ul. Sowinieckiej i na pl. 20 Października 
w Mosinie. Również w dwóch przypadkach kontrolowano posesje po 
otrzymaniu zgłoszeń o paleniu ognisk.

• Odłowiono psów 9 psów. 8 umieszczono w przytulisku ZUK w Mo-
sinie, a 1 trafił do weterynarza. 2 nieodebrane psy zostały odwiezione 
do schroniska w Skałowie.  

• Na izbę wytrzeźwień przewieziono jedną osobę, wobec której wszczęto 
postępowanie  w sprawie wykroczenia dotyczącego wywołania zgorszenia 
w miejscu publicznym. 

• Przyjęto 74 zgłoszenia od mieszkańców, które dotyczyły: 17 – psów 
biegających bez uwięzi, 12 – awarii i różnego rodzaju uszkodzeń infra-
struktury gminnej, 7 – ochrony środowiska, w tym zadymienia i podej-
rzenia spalania odpadów, 7 – nieprawidłowego parkowania, 3 – pojazdów 
wyglądających na „wraki”, 7 – zalegających odpadów i zanieczyszczenia 
dróg, 4 – zakłócania ładu i porządku publicznego, 4 – padłych zwierząt, 
4 – rannych zwierząt, 3 – dzikich zwierząt będących w przestrzeni publicz-
nej, 2 – osób będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia (nietrzeźwy 
oraz osoba pobita), 2 – związanych z rolnictwem (opryski, rozrzucanie 
obornika), 2 -  inne.  

Na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Mosinie 
oprac. Joanna Nowaczyk

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

ul. Dworcowa 3

Sprzątanie na Osiedlu
Z inicjatywy członków Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną”, 

w sobotnie popołudnie 16 października br. odbyło się Jesienne 
Sprzątanie Placu Zabaw na Pożegowie. Zaproszeni zostali sąsiedzi 
oraz sympatycy naszego osiedla.  W planie spotkania było wiele 
atrakcji – szczególnie dla dzieci. Spotkanie cieszyło się znaczną 
frekwencją. Pojawiły się rodziny z dziećmi w różnym wieku. Udało 
się do wspólnej zabawy namówić również spacerujących wokół 
wieży widokowej przy Gliniankach przechodniów. Animatorka, 
która jest jednocześnie członkiem Zarządu Osiedla, przebrana  
w strój wesołego misia, zabrała dzieci w świat zabawy i muzyki. 
Przy dźwiękach skocznych piosenek przeprowadzona została dla 
wszystkich rozgrzewka przez sprzątaniem. Następnie dzieci wraz  
z dorosłymi uprzątnęli teren placu zabaw. Dodatkowo wyko-
nano prace porządkowe: pograbienia liści oraz usunięcia gałęzi  
z terenu placu zbaw. Po aktywnym, wspólnym działaniu, dzieci 
wraz z animatorką rozpoczęły poszukiwanie skarbu, który został 
wcześniej zakopany na terenie placu zabaw. Jakie okazało się ich 
zdziwienie, gdy przy pomocy wykrywacza metali wykopali dużą 
skrzynkę wypełnioną po brzegi szklanymi klejnotami. Klejnoty 
były skarbem, który w nagrodę dzieci mogły zabrać do domu. 
Dzięki pomocy zaangażowanego rodzica dzieci mogły zapoznać 
się z funkcjonowaniem wykrywacza metali – na spotkanie zostały 
przyniesione dwa takie urządzenia. Dla dzieci było to niezwykle 
ciekawe i inspirujące doświadczenie. Dodatkowo, dzięki inicjatywie 
Przewodniczącej Zarządu Osiedla nr 6, na placu zabaw zostały 
ukryte drobne monety, które również z pomocą wykrywaczy me-
tali odnalazły dzieci. Po tak udanych i owocnych zabawach każde 

dziecko otrzymało pamiąt-
kowy medal oraz prezent 
niespodziankę, które po-
darowała Osiedlu Gmina 
Mosina. Na każde dziecko 
czekał także kosz ze słod-
kościami, o które postarał 
się Zarząd Osiedla. 

Po zakończonym sprząta- niu i zabawach dla dzieci, na wszyst-
kich czekał stół wypełniony po brzegi domowymi ciastami, które 
upiekły członkinie Zarząd Osiedla nr 6 oraz zaproszeni sąsiedzi. 
Spotkanie uważamy za bardzo udane – pomysł sprzątania pla-
cu zabaw przerodził się w prawie trzygodzinny piknik sąsiedzki.  
W tle towarzyszyła nam muzyka, o którą zadbał jeden z mieszkań-
ców Osiedla przynosząc głośnik i dbając o wybór odpowiedniego 
repertuaru. Podczas rozmów przy pysznym sąsiedzkim cieście snu-
liśmy plany kolejny spotkań integrujących naszych mieszkańców. 
Naszym marzeniem i planem jest spotkanie wiosenne, podczas 
którego oddamy do użytku zmodernizowany plac zabaw. W pla-
nie jest ogrodzenie obecnie już istniejącego oraz doposażenie go 
w nowe elementy do zabawy. Szykujemy również niespodziankę 
czytelniczą. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego Jesiennego Sprzą-
tania Placu Zabaw na Pożegowie. Było nam bardzo miło zobaczyć 
uśmiechy na twarzach dzieci, poczuć siłę wspólnego działania  
i usłyszeć, że takie inicjatywy są potrzebne. Dodaje nam to skrzydeł 
do dalszego działania na rzecz naszego Osiedla. A pomysłów jak 
to robić mamy jeszcze bardzo dużo!  Izabela Czaja-Antoszek
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AKTUALNOŚCI

Urząd– rozlokowanie 
referatów i jednostek

We wrześniu br. przeprowadzona została relokacja części referatów 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, w związku z oddaniem do użytku 
po remoncie adaptacyjnym jego drugiego budynku – przy ul. Dwor-
cowej 3. 

Dokumenty i pisma kierowane do Urzędu lub Burmistrza, można 
składać obecnie w Biurze Obsługi Interesanta w obydwu budynkach 
– przy pl. 20 Października 1 oraz przy ul. Dworcowej 3. 

Rozlokowanie referatów i jednostek
Budynek II przy ul. Dworcowa 3

• Biuro Obsługi Interesanta (drugi punkt w nowym budynku) 
– I piętro, tel. 61 8 109 507
• Urząd Stanu Cywilnego – I piętro, tel. 61 8109 560 
• Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 
 – I piętro,  tel.  618109 509
• Referat Promocji i Kultury – II piętro, tel. 61 8192 746 
z Gminnym Centrum Informacji – II piętro, tel. 510 197 558
• Sklepik Eleganta – II piętro, tel. 510 197 558
• Punkt obsługi Mosińskiej Karty Mieszkańca – II piętro, tel. 61 

8 101 220
• Referat Zarządzania Kryzysowego – II piętro, tel. 61 8109 503
• Straż Miejska w Mosinie – II piętro, tel. 501 467 311
• Zespół Audytu Wewnętrznego – tel. 61 8109 504
Docelowo do budynku przy ul. Dworcowej 3 przeniesione zostaną 

również:
• Referat Oświaty i Sportu (obecnie w budynku przy ul. Konop-

nickiej 3 w Mosinie – tel. 618109 580)
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie (obecnie w budynku przy 

ul. Dworcowej 4 w Mosinie – tel. 61 8 192 082)
• Sala Ślubów (obecnie w budynku przy ul. Śremskiej 15 w Mosinie). 
O terminie ich przeniesienia poinformujemy z wyprzedzeniem w 

„Informatorze Mosińskim” i na stronie mosina.pl.
Budynek I przy pl. 20 Października 1

• Biuro Obsługi Interesanta – tel. 61 8109 505,506
• Burmistrz Gminy Mosina 
Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina  - Sekretariat, tel. 61 8109 550 
Sekretarz Gminy Mosina
• Skarbnik Gminy Mosina - tel. 61 8109 510, 511
• Biuro Rady Miejskiej – tel. 61 8109 542
• Referat Organizacyjny - tel. 61 8109 500
• Redakcja „Informatora Mosińskiego” 
Koordynator ds. obsługi mediów  – tel. 61 8109 553
• Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa – tel. 611 

018 208
• Referat Geodezji i Nieruchomości – tel. 611 018 201
• Referat Księgowości – tel. 611 018 203
• Referat Podatków i Opłat – tel. 611 018 202
• Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 611 

018 204
• Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy – tel. 611 018 206
• Referat Mienia Komunalnego – tel. 611 018 207
• Biuro Zamówień Publicznych – tel. 61 101 8 234
• Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – tel. 

61 8109 537
• Zespół Informatyków 
Inspektor Ochrony Danych – tel. 61 8109 522
• Biuro Obsługi Prawnej Urzędu – tel. 61 8109 504
Dane kontaktowe do poszczególnych pracownikami Urzędu Miej-

skiego w Mosinie – na stronie mosina.pl-> Gmina->Urząd Miejski w 
Mosinie->Pracownicy Urzędu 

Oprac. JN

Informacja o awarii SYSTEMU
W połowie września, z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskie-

go w Mosinie, poważnej awarii uległ jego system teleinformatyczny.  
Z tego powodu pojawiły się niestety chwilowe, znaczne ograniczenia  
w obsłudze mieszkańców. Dziękujemy Państwu za wykazaną cierpliwość. 
Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego i odtworzenia sys-
temu na serwerach produkcyjnych nie będą świadczone usługi online 
w szczególności geoportal, rejestr umów, ekokarty. Prosimy Państwa 
o wyrozumiałość.              JN 

Komunikat spółki PUK/ZUK
10 września br. Rady Nadzorcze spółek Zakład Usług Komunalnych  

w Mosinie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Mosinie Sp. z o.o. podjęły uchwały o odwołaniu z funkcji Prezesa 
Zarządu obu spółek pana Jana Gurguna. Powodem takiej decyzji wska-
zanym w obu uchwałach, była utrata zaufania do byłego już prezesa 
ZUK i PUK.

W celu zapewnienia ciągłości działania obu spółek i niezakłóconego 
świadczenia usług, Rady Nadzorcze, w porozumieniu z Burmistrzem
Gminy Mosina, postanowiły do powołania nowego prezesa powie-
rzyć tymczasowo te stanowiska pani Monice Kujawskiej – Sekretarz 
Gminy Mosina.

Ostatecznie mając na względzie bardzo dobre prowadzenie spółek 
przez panią Monikę Kujawską, wolą wszystkich zainteresowanych, 
w tym Rady Nadzorczej, Burmistrza i Prezes, pani Monika Kujawska 
zostaje prezesem PUK i ZUK.   Przemysław Mieloch

     Burmistrz Gminy Mosina

Komunikat – zmiana 
kadrowa w urzędzie

Informuję mieszkańców, że w związku z decyzją o prowadze-
niu spółek ZUK i PUK przez panią Monikę Kujawską został 
rozpisany konkurs na Sekretarza Gminy Mosina.

Pani Tatiana Cynka dalej będzie pełnić funkcję Skarbnika 
Gminy Mosina po wycofaniu wypowiedzenia.

 Przemysław Mieloch
     Burmistrz Gminy Mosina

Kupujmy lokalnie
Już niebawem na ścianie przylegającej do płyty targowiska powsta-

nie mural, zachęcający do robienia zakupów od naszych dostawców  
i promujący lokalną przedsiębiorczosć. Wykorzystana w projekcie gra-
fika opracowana przez Iwonę Kalitan-Młodkowską, autorkę okładki 
Segregatora Pediatrycznego, który dostępny jest w ramach Pakietu 
Noworodkowego Programu Mosińska Karta Mieszkanca, nawiązuje 
do mosińskiej tradycji handlu oraz dostępności wielu produktów, które 
można w Mosinie na targowisku nabyć. Kampania „Kupuj elegancko” 
ma na celu zachęcenie do robienia zakupów na jednym z najwięk-
szych targów w okolicy, czyli w Mosinie, gdzie można kupić elegancko 
wszystko, co potrzebne- od owoców i warzyw (np. dżuzgawki, pyry, 
angryst) przez artykuły przemysłowe, gospodarstwa domowego po 
rękodzieło (np. laczki, klunkry, kwyrlejkę). Grafika zwiazanych z akcją 
materiałów promocyjnych nawiązuje do gwary wielkopolskiej, którą 
bardzo często podczas robienia zakupów we wtorki, piątki czy soboty, 
czyli nasze dni targowe, można usłyszeć.    

Kupujmy lokalnie - wspierajmy lokalnie i pielęgnujmy tradycję wiel-
kopolskiej gwary!        Referat Promocji i Kultury
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Panu Tomaszowi Łukowiakowi, 
Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina, 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci

 Matki
składają

Burmistrz Gminy 
Mosina

Pracownicy 
Urzędu Miejskiego  

w Mosinie

Pani Monice Kujawskiej, 
Sekretarzowi Gminy Mosina 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Gminy 
Mosina

Pracownicy 
Urzędu Miejskiego  

w Mosinie

Z przykrością informujemy, 
że w wieku 83 lat zmarła 

Pani 
Michalina 

Glabiszewska 
 wieloletnia, była Sołtys 

Sołectwa Borkowice, Bolesławiec. 
 

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom zmarłej
Śp. Michaliny Glabiszewskiej

wyrazy głębokiego współczucia składają

Burmistrz Gminy 
Mosina

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

w Mosinie       

Jeździeckie święto
Hubertus – organizowane tradycyjnie  

w listopadzie przez jeźdźców i myśliwych, 
których patronem jest właśnie św. Hubert. 
Według legendy ten żyjący w VII w. po 
Chrystusie święty, potomek królewskiego 
rodu Merowingów, oddawał się bez reszty 
i bez pohamowania konnym polowaniom. 
Jak głosi legenda, podczas polowania w Gó-
rach Ardeńskich, napotkał białego Jelenia  
z promieniejącym krzyżem w wieńcu. 
Wtedy właśnie usłyszał głos Stwórcy, 
który ostrzegł go przed niepohamowa-
ną, krwawą pasją i nakazał udać się do biskupa Maastricht -Tongres Lamberta. Ostatecz-
nie Hubert oddał się służbie bożej. Ów święty dla myśliwych stał się wzorem właściwego  
i humanitarnego traktowania zwierzyny, a legendarna historia dała podwaliny pod kodeks 
łowiecki nakazujący m.in. dbałość o zwierzęta, ich ochronę przed kłusownikami, a zaka-
zujący traktowania odstrzału zwierzyny jako treningu strzeleckiego, by pasja myśliwska nie 
przerodziła się w zachłanność. 

Św. Hubert jest również patronem jeźdźców, którzy na jego cześć organizują tradycyjny bieg 
myśliwski z gonitwą za lisem. W niedzielę 16 października, na terenie Fundacji Stworzenia 
Pana Smolenia Hubertusa świętowały dzieci z Sowińca i Sowinek oraz podopieczni Fundacji  
z Baranówka. Dla nich Rada Sołecka tych wsi i Fundacja przygotowały wspólnie moc konnych 
i nie tylko atrakcji, by uczcić tradycyjne, jeździeckie święto. W pogoń za lisem udały się dzieci 
i dorośli. Dzieciaki szukały lisków w pobliskim lesie, dowiezione tam bryczkami i na grzbiecie 
koników. Jeźdźcy z kolei wzięli udział w gonitwie za lisem – Bohdanem Kurowskim, którą 
wygrała Aleksandra Rybacka na koniu Bella Bettina. Atrakcje towarzyszące nie pozwoliły 
się nikomu nudzić. Żołnierze z Jednostki Wojskowej w Babkach malowali najmłodszych  
w wojenne barwy, przygotowali też dla nich konkursy sprawnościowe. Sokolnik Mateusz 
Białas  prezentował okazałego ptaka drapieżnego, a Jerzy Falbierski z Koła Łowieckiego 
Żbik opowiadał o tradycji Hubertusa i o samym patronie. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie 
z Pyrkiem, którego przywieźli na miejsce imprezy policjanci z Komisariatu w Mosinie. Stra-
żacy z OSP Żabinko demonstrowali sprzęt pożarniczy, zabezpieczali także gonitwę, by była 
bezpieczna dla jej obserwatorów. W specjalnym konkursie wybrano także najpiękniejsze, 
jesienne stroje uczestników. Wszyscy uczestnicy mieli okazję skosztować wspaniałej grochówki, 
pieczonej kiełbaski, wypieków, a dzieci – cukrowej waty. Pyszny poczęstunek przygotowała 
Rada Sołecka Sołectwa Sowiniec, Sowinki, a placki upiekły własnoręcznie jej członkinie. To 
wspaniałe wydarzenie poprowadził Andrzej Kasprzyk, a nagłośnienie zapewnił Jacek Rogalka. 
Na koniec dawkę muzyki także do tańca zapewnił zespół Sweet Band. Gośćmi Hubertusa 
w Baranówku byli Zastępca Burmistrza Adam Ejchorst, seniorzy z poznańskiego Klubu 
Korona, który ufundował maskotki dla dzieci oraz terapeuci, wolontariusze i podopieczni 
Zakładu Poprawczego w Poznaniu. 

Wielki ukłon dla organizatorów tego wydarzenia, za dobrą zabawę, uśmiech i radość naj-
młodszych jego uczestników. Ukłon dla wolontariuszy za pracę włożoną w przygotowanie  
i poprowadzenie atrakcji, no i dla jego bohaterów – jeźdźców i ich koni, ze stajni Fundacji 
oraz stajni Marka Szeszuły w Sowinkach. To było prawdziwe, jeździeckie świętowanie! 

Joanna Nowaczyk  Fot. J. Nowaczyk, P.Kowalczyk

Sołtys Sołectwa Sowiniec, Sowinki Klara Kurowska i Rada Sołecka składają podziękowania 
mieszkańcom nowego osiedla w Sowinkach za zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej.
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 • Aktualne informacje i zalecenia dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce:  Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 
 -> www.gov.pl /web/koronawirus  
 • Całodobowa infolinia dla obywatela: 222 500 115
 • Informacje dla mieszkańców Gminy Mosina: mosina.pl -> Dla Mieszkańca->Koronawirus 
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna:

 poniedziałek – piątek w godz. 7.25 - 15.00, tel. całodobowe: 609 794 670, 518 097 443
• Infolinia NFZ: 800 190 590
• Szczepienia przeciwko COVID–19 - całodobowa infolinia NFZ Narodowego Programu Szczepień: 989
• Aktualny harmonogram szczepień oraz szczegóły dotyczące zapisów i zgłoszeń: 
    www.gov.pl->Szczepienie przeciwko Covid–19 

Rejestracja na szczepienie
Rejestracja na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich 

chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia.

Jak się zarejestrować na szczepienie? 
Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski  

z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu 
komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.  
W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub ro-
dziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz 
miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzy-
masz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację do-
stępną na pacjent.gov.pl

Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposo-
by – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna rejestracja) i bez 
użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).

Pełna rejestracja z Profilem Zaufanym
Wymaga zalogowania się przez Profil Zaufany. System zapro-

ponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, 
które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z propono-
wanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał 
zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wy-
szukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu 
dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz po-
siadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z info-
linią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień 
lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni, albo skorzystaj  
z tzw. szybkiej rejestracji.

Szybka rejestracja bez Profilu Zaufanego
Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki rejestracji na szczepienie 

– bez logowania się przez Profil Zaufany. Wystarczy, że podasz 
swój numer PESEL, nazwisko i numer telefonu, a zaproponu-
jemy ci termin i miejsce szczepienia.

Wejdź na stronę Zarejestruj się na szczepienie i przejdź na 
stronę e-rejestracji. Wybierz jedną z dwóch ścieżek: „szybka 
rejestracja”. Wpisz dane i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz 
wiadomość SMS z kodem. Wpisz kod w okienko, które pojawiło 
się po kliknięciu Zarejestruj się. Po zapisaniu się na termin 

Covid – 19

Szczepienie przeciwko COVID-19
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szczepienia, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia 
wizyty na szczepienie z systemu e-zdrowie.

UWAGA! Szybka ścieżka służy tylko do umawiania terminu 
szczepienia – nie możesz go jednak w ten sposób zmienić 
lub anulować.

Jeśli dane nie będą się zgadzały, zobaczysz komunikat „Re-
jestracja nie jest możliwa”. Może się tak zdarzyć jeśli:

•  np. podasz błędnie nazwisko lub PESEL
•  nie masz przy sobie telefonu i nie możesz podać kodu,
•  nie podasz wszystkich potrzebnych danych,
•  nie masz wystawionego e-skierowania.
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień 

- skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów 
szczepień dostępne są na stronie: www.gov.pl->Koronawirus: 
szczepienia i ważne informacje->Szczepienia przeciwko Co-
vid-19->Punkty szczepień

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś 
dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 
989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień 
niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

4. Wyślij SMS 
Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: 

SzczepimySie. 

Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów 
(oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się 
z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw 
zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a po-
tem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci 
najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko 
Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie 
dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po 
zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS 
przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego 
terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni 
infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień. 

E-skierowanie
To dokument, który uprawnia Cię do przyjęcia szczepionki. 

W większości przypadków jest ono generowane automatycz-
nie dla osób, które mogą zapisywać się na szczepienie. Tylko  
w niektórych przypadkach pacjenci zgłaszają się do lekarza po 
ten dokument. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana osoba nie 
ma numeru PESEL lub w przypadku konkretnych pacjentów 
z wskazanymi chorobami – są oni o tym poinformowani.

E-skierowanie ważne jest 90 dni. 
Źródło: www.gov.pl

Punkty szczepień w Gminie Mosina
1.  „MEDICOMPLEX”, ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina, 

Tel. 618 192 271 - Punkt Szczepień Powszechnych.
2. VIS MEDICA SPÓŁKA Z O.O., Plac 20 Października 

17, 62-050 Mosina, tel. 618 132 411 - Punkt Szczepień Po-
pulacyjnych

3.  NZOZ Babki, Babki 4C, 61-160 Babki,  tel. 618 939 988 
– Punkt Szczepień Populacyjnych

4. „MEDICOMPLEX”, ul. Nektarowa 1, 62-050 Krosno, 
tel.  618 192 214 - Punkt Szczepień Populacyjnych

5.  APTEKA ESKULAP, Strażacka 1, 62-053 Pecna, tel. 618 
192 967- Apteczny Punkt Szczepień

6. Przychodnia lekarska „MEDICA” Pecna, ul. Główna 50, 
62-053 Pecna, tel. 612 821 695 – Punkt Szczepień Popula-
cyjnych

Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na rządo-
wych stronach internetowych. Zapraszamy do zapoznania 
się z informacjami www.gov.pl

Punkty szczepień powszechnych 
w powiecie poznańskim
• Czerwonak - Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, 
ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy
• Dopiewo - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne, ul. Po-
znańska 19, 62-070 Konarzewo
• Kórnik  - Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. 
Krasickiego 1, 62-035 Kórnik
• Luboń - ul. R. Maya 1B, 62-030 Luboń
• Mosina - Medicomplex – Wielospecjalistyczne Centrum 
Medyczne, ul. Wawrzyniaka 4, 62-050 Mosina
• Rokietnica - Rokietnicki Ośrodek Sportu, ul. Szamotulska 
29, 62-090 Rokietnica
• Swarzędz - Hala SCSiR, ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz

Rejestracja na szczepienia w punktach szczepień powszech-
nych jest możliwa na portalu e-pacjent, poprzez infolinię 
989, a także osobiście w wybranym punkcie.

Całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień
989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego 

Programu Szczepień przeciw COVID-19
Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne  

i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koro-
nawirusowi. W drugim etapie, po 15 stycznia, przez infolinię 
będzie można zapisywać się na szczepienie.

Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni  
w tygodniu, odpowiada na pytania dotyczące zarówno orga-
nizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem 
szczepionek, między innymi:

• kto i kiedy może się zaszczepić?
• w jaki sposób i gdzie będzie można zapisać się na szcze-

pienie?
• czy można zaszczepić się po przebyciu Covid-19?
• jak przygotować się do szczepienia?
• czy szczepionka jest refundowana?
Informacja będzie udzielana w czterech językach: polskim, 

angielskim, rosyjskim, ukraińskim.
Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19 jest bezpłatne, a z konsultantami można 
połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

• Numer dla osób dzwoniących z Polski: 989
• Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów 

operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 
62 62 989

Dla zainteresowanych, w dni robocze od godziny 8.00 do 
16.00, dostępny będzie również wideoczat na stronie gov.
pl/szczepimysie. Pytania można również przesłać na adres: 
szczepionki@nfz.gov.pl.     źródło: https://www.nfz.gov.pl
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Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego wydanym 
wójtom, burmistrzom, prezydentom wielkopolskich gmin 
i miast, Burmistrz Gminy Mosina uruchomił dowozy do 
punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych lub mają-
cych 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 niepeł-
nosprawności, 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 urucho-
miony 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.           JN

Dowozy do punktów szczepień

Przypominająca trzecia dawka szczepionki przeciw 
COVID-19 dla osób po 50. roku życia

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnio-
nych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia 
dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od 
pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 
50. roku życia.

Ważne! Jeśli przyjąłeś szczepionkę innej marki (np. Astra 
Zeneca, Moderna czy J&J) podczas pierwotnego szczepienia 
teraz możesz zaszczepić się Pfizerem jako dawką przypomi-
nającą. 

Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Two-
je skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 
1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie 
kanały rejestracji.

Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw 
COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

  •  otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
    po przeszczepach narządowych przyjmującym leki im-

munosupresyjne lub terapie biologiczne;
  •  po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostat-

nich dwóch lat;
  •  z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych 

niedoborów odporności;
  •  z zakażeniem wirusem HIV;
   • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykostero-

idów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź 
immunologiczną;

  •  dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.
We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w od-

stępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego 
schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę 
stosuje się:

   • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szcze-
pionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spi-
kevax Moderna,

  •  u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę 
Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 
2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia doty-
czącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymie-
nionych preparatów mogą być uaktualnione.

Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw 
COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę.

   Zarejestrować się można przez: 
• bezpłatną infolinię 989;

   • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
 •  pobliski punkt szczepień;
 • www.pacjent.gov.pl. 

Źródło: www.gov.pl



V

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

• „MEDICOMPLEX”: Mosina - ul. Wawrzyniaka 4, tel. 570 
43 43 43, Krosno - ul. Nektarowa 1, tel. 61 819 22 72,

• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina - ul. Kro-
towskiego 15, tel. 508 193 495 

• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 17, tel. 61 813 
24 11, ul. Gar-barska 8, tel. 61 813 62 06,

• NZPOZ W BABKACH: Babki – Babki 4C, tel. 61 893-99-88, 
Świątniki - ul. Kórnicka 8C, tel. 61 642 50 92,

• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695. 

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, tzw. „wieczorynka” to 
świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 

gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący 
lekarz udziela porad: 

• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy w dni wolne  

i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 

sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczer-
bek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Wykaz wielkopolskich wieczorynek dostępny jest na stronie 
nfz-poznan.pl -> Dla Pacjenta-›Komunikaty dla Pacjenta-›Nocna 
i świąteczna opieka zdrowotna w Wielkopolsce

Dla mieszkańców Gminy Mosina –> Szpital w Puszczykowie, 
tel. 61 898 42 40. 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega: mieszkańcy Śląska  
i całej Polski otrzymują wiadomość sms o nałożeniu kwarantanny.  W treści podany 
jest link/adres do strony. To jest oszustwo! Może to być próba wyłudzenia danych lub 
inne niebezpieczne działanie dotyczące Państwa danych zawartych w telefonie. Prosimy 
o ostrożność i nie klikanie w przesłany link!!!

PRZYPOMINAMY, że kwarantanna nakładana jest automatycznie przy przekroczeniu 
granicy lub na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu epidemiologicznego 
przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej. 

Po skierowaniu na kwarantannę osoba dostaje prawidłowy sms o następującej treści: 
„Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna 
domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play.”

Jeszcze raz ostrzegamy, sms taki jak na załączonym obrazku jest fałszerstwem!!! 

Poradnie POZ - Gmina Mosina

Uwaga! Fałszywy sms o kwarantannie
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SPORT

Rozpoczął się sezon jesienny, a co za tym idzie wzrasta liczba 
chorych i przeziębionych oraz rośnie liczba zakażeń w związku  
z pandemią COVID-19.

Przypominamy i zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw 
w Urzędzie przede wszystkim telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub przez ePUAP.

Wizyty osobiste odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarne-
go. Umówione wizyty są realizowane zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami.

Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo.

Załatwianie spraw
    Wszelką dokumentację w sprawach z zakresu działalności Urzędu 

Miejskiego w Mosinie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Mosinie (zarówno Pl. 20 Października 1 jak 
i Dworcowa 3), w godzinach jego pracy.

    Prosimy, aby wnioski składane w Biurze Obsługi Interesanta 
posiadały już uiszczoną opłatę skarbową.

    Filia Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie  w bu-
dynku Urzędu Miejskiego została zlikwidowana.

    Płatności i należności publicznoprawne należy regulować za 
pośrednictwem banków i Poczty Polskiej.

    Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego prosimy o kontakt 
telefoniczny 61-8109-560 lub mailowy usc@mosina.pl

    Obsługa obywateli przez Referat Spraw Obywatelskich i Dzia-
łalności Gospodarczej. Przed wizytą w Referacie prosimy o kontakt 
telefoniczny 61-8109-565,  61-8109-509 lub mailowy so@mosina.
pl. Referat zminił lokalizację i obecnie znajduje się w Budynku nr 
2 przy ul. Dworcowej 3.

    ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH – wyprodukowany dowód 
osobisty będzie czekał w Urzędzie do momentu jego odbioru przez 
obywatela. Nie trzeba go odbierać zaraz po otrzymaniu informacji, 
że jest gotowy do odbioru.

    ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I REJESTRÓW 
– prosimy najpierw o kontakt telefoniczny albo mailowy z pracow-
nikami referatu, abyśmy mogli wyjaśnić, w jaki sposób skierować 
wniosek i jakie załączniki, by jak najsprawniej załatwić daną sprawę: 
tel. 61 81 09 565 lub 61 81 09 509.

    MELDUNEK – zgłoszenia meldunkowe można składać przez 
ePUAP, a jeśli nie ma takiej możliwości i jest to konieczne do zała-
twienia w Urzędzie pilnie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.

    Wnioski CEiDG – po wcześniejszym zalogowaniu na profil 
zaufany przedsiębiorca może samodzielnie podpisać wniosek bez 
konieczności wizyty w Urzędzie. W przypadku pytań prosimy o 
kontakt telefoniczny 61 81 09 562 lub 61 81 09 563.

Prosimy, by wizyty osobiste w siedzibie Urzędu składać jedynie 
w sprawach bardzo pilnych!

Wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie można załatwić 
przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP. Osoby, które 
nie mają potwierdzonego profilu zaufanego, mogą go potwierdzić 
korzystając ze strony internetowej banków, w których posiadają 
konto.

Banki potwierdzające profil zaufany: T-Mobile Usługi Bankowe, 
PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao 
S.A., mBank, Santander Bank Polska, Alior Bank.

Instrukcja korzystania z platformy ePUAP znajduje się na stronie 
epuap.gov.pl/ w zakładce Pomoc-> Instrukcje i podręczniki. 

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie
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Sprawozdanie
z działalności Rady 
wrzesień/październik
W okresie od 1 września do 26 października 
2021 roku Rada Miejska w Mosinie obradowała 
na 4 sesjach i 11 posiedzeniach komisji. Sesja  
w dniu 23 września miała uroczysty charakter – 
wręczono Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Radni skierowali do burmistrza 9 interpelacji  
i 15 zapytań.
Zmiany w Radzie
14 września Rada podjęła uchwały o wygaśnięciu 
mandatu radnego Arkadiusza Cebulskiego i Cze-
sława Tomczaka. Arkadiusz Cebulski zaskarżył 
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. Czesław Tomczak nie skorzystał z tej 
możliwości i jego mandat wygasł z dniem 27 
września. Postanowieniem Komisarza Wybor-
czego w Poznaniu z dnia 11 października 2021 
roku mandat ten obejmuje Izabela Demska – kan-
dydatka z listy nr 16 – KWW WSPÓLNIE DLA 
GMINY, która w wyborach przeprowadzonych 
w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa 
wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa 
do objęcia mandatu. Nowa radna złoży ślubo-
wanie na sesji w dniu 28 października 2021 r.
4 października Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu poinformował Radę Miejską, że wy-
rok w sprawie wygaśnięcia mandatu Waldemara 
Waligórskiego z dniem 14 września 2021 r. stał 
się prawomocny. 12 października Sąd przywró-
cił jednak Waldemarowi Waligórskiemu termin 
na złożenie skargi kasacyjnej, a 19 październi-
ka uchylił prawomocny wyrok. O mandatach 
Waldemara Waligórskiego i Waldemara Wiązka 
zdecyduje Naczelny Sąd Administracyjny. 

Urząd bez skarbnika?
Rada Miejska w Mosinie jest zaniepokojona zmia-
nami na najwyższych stanowiskach w gminie. 
15 września został odwołany Jan Gurgun prezes 
Zakładu Usług Komunalnych, ale do tej pory 
nie ogłoszono konkursu na nowego prezesa. 12 
października na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów burmistrz oświadczył, że Tatiana 
Cynka, Skarbnik Gminy, złożyła wypowiedzenie 
ze skutkiem natychmiastowym, a on je przyjął, 
natomiast Monika Kujawska, Sekretarz Gminy, 
która jednocześnie pełni obowiązki prezesa ZUK 
i PUK, wypowiedzenie złożone dwa tygodnie 
wcześniej wycofała.
Rada nie otrzymała szczegółowych wyjaśnień od 
burmistrza na temat przyczyny tak gwałtownego 
odejścia pani Tatiany Cynki. Fakt ten ma istotne 
znaczenie dla gminy, gdyż trwa konstruowanie 
projektu budżetu na przyszły rok. Skarbnika 
powołuje i odwołuje Rada, ale burmistrz do 

porządku obrad najbliższej sesji nie złożył pro-
jektu uchwały o odwołaniu powołanego przez 
Radę skarbnika i projektu w sprawie powołania 
nowego. Agnieszka Chełminiak, Zastępca Skarb-
nika (od 2008 r.) uważa, że skarbnikiem nadal 
jest p. Tatiana Cynka, a ona sama nie zamierza 
objąć proponowanego jej stanowiska. 15 listopada 
burmistrz musi przekazać Radzie projekt budżetu. 
Czy w tych warunkach powstanie dobry budżet? 

Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Niegospodarność 
Pomimo jasnego stanowiska Rady Miejskiej  
w Mosinie burmistrz Przemysław Mieloch nadal 
nie rozwiązał Spółki Park Strzelnica i nie odzyskał 
ponad 3 mln zł. Każdego miesiąca na wyna-
grodzenia władz spółki, która nie ma zleconych 
żadnych zadań, tracimy kilkanaście tysięcy zł. 
Przez inflację z tytułu zamrożonych w spółce 
pieniędzy straciliśmy w tym roku ok. 100.000 zł. 
Na sesji w dniu 6 października burmistrz zwrócił 
się po raz trzeci do Rady, aby wyraziła zgodę na 
zaciągnięcie 12,5mln zł długu w postaci obligacji. 
Rada nie zgodziła się i nie może się zgodzić na po-
życzanie pieniędzy w sytuacji, kiedy burmistrz bez 
uzasadnienia przetrzymuje w spółce milionowe 
kwoty. To ogromna niegospodarność. Burmistrz 
swoją opieszałością, której nie potrafi uzasadnić, 
naraża Gminę na bardzo duże straty finansowe 
a nam, jako Radzie brakuje już narzędzi, aby 
zmusić burmistrza do działania. 

Radny Roman Kolankiewicz

Zróbmy dobry budżet 2022 
Chcemy gminy bogatej, dobrze zarządzanej? 
Kluczem do sukcesu jest szanowanie każdej zło-
tówki. Toż to pieniądze podatników, naszego 
suwerena. Mówię od lat, nie wydawajmy ich 
na rzeczy zbyteczne, ale niestety takie wydatki 
są i jest ich sporo. Jeżeli chcemy osiągnąć wyż-
szy poziom, trzeba wprowadzić daleko idącą 
dyscyplinę finansową. W obecnym 200 milio-
nowym budżecie można zaoszczędzić sporo, 
szacuję, że ok. 10 milionów i skierować je na 
infrastrukturę drogową. Zapyta ktoś, dlaczego 
burmistrz i radni niezbyt gorliwie szukają w bu-
dżecie tych oszczędności. Budżet, to kilkaset 
pozycji, kilkaset konkretnych kwot. Zachęcam 
radnych do rzetelnego przyjrzenia się każdej  
z nich, zobaczą wówczas, ile pieniędzy jest wy-
dawanych bezsensownie. Do końca września 
zostały złożone wnioski do przyszłorocznego 
budżetu. W poprzednich latach 90 % wniosków 
dotyczyło infrastruktury drogowej.
Niby wszyscy, tzn. burmistrzowie, radni, sołtysi, 
szefowie osiedli miejskich też o tym mówią, też 
tego chcą, a jak wygląda to w rzeczywistości? 
Konstruując budżet, burmistrz najpierw zabez-
piecza wydatki nieinwestycyjne, a to, co zosta-
nie, przeznacza na inwestycje. Tych środków jest 
mało. Stąd, aby coś sensownego zrobić, zadłuża 

się gminę, emitując obligacje, które są niczym 
innym jak pożyczką bankową. Trzeba spłacić 
kapitał i odsetki. Same odsetki od obligacji, to 
rocznie milion złotych. Przy takim podejściu do 
budżetu za naszego życia i życia naszych dzieci, 
 a nawet wnuków wszystkich ulic się nie utwar-
dzi. Może nasze prawnuki się doczekają. 
W listopadzie i grudniu, my radni, będziemy 
oceniać propozycje burmistrza w zakresie do-
chodów i wydatków budżetowych na 2022 rok. 
Dołożymy wszelkich starań, aby wypracować 
dobry budżet. Czy tak się stanie?

Radny Jan Marciniak
7 milionów w błoto 
Dość często służby promocyjne burmistrza pro-
dukują vlogi, w których burmistrz informuje 
mieszkańców o bardziej lub mniej, interesujących 
sprawach. W jednym z ostatnich wydań vloga, 
burmistrz z satysfakcją przekazał, że Związek Za-
gospodarowania Odpadów „Selekt”, do którego 
należeliśmy do końca 2016 r. podniósł opłatę 
do 35 zł od osoby, a my trwamy niewzruszenie 
przy 27 złotych. Pamięć jest ulotna. Przypomnę 
zatem, ile kosztowała Gminę decyzja wyjścia 
Mosiny z Selektu. Na początku lat 2000 Mosina 
wspólnie ze Stęszewem i Czempiniem stworzyła 
Związek Międzygminny „Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów – SELEKT”. W latach póź-
niejszych do Związku należały aż 22 gminy. 
Jesienią 2014 r. odbyły się wybory. W Mosinie 
burmistrzem został Jerzy Ryś, a jego zastępcą 
Przemysław Mieloch. Do 2016 r. na rzecz Związ-
ku, z naszego budżetu, płaciliśmy rocznie 64 tys. 
zł składki członkowskiej, a mieszkańcy 13 zł od 
osoby miesięcznie. W tymże 2016 r. P. Mieloch 
przekonał radnych, że trzeba wyjść z Selektu. 
Argumentował to tak: „uzyskamy coraz większą 
kontrolę nad zagospodarowaniem odpadów. Roz-
poczniemy od kodów kreskowych na kubłach, 
a skończymy na kontroli przebiegu pojazdów 
oraz montowaniem wag na samochodach. Dzię-
ki temu zaoszczędzimy wiele pieniędzy, które 
będziemy mogli spożytkować na inne cele”.  
Z początkiem 2017 roku Mosina była już poza 
Związkiem. Czy się opłacało? Gmina wzięła na 
siebie organizację całego systemu, rozbudowano 
administrację. Jakie były tego konsekwencje? 
Burmistrz w latach 2017, 2018, 2019, do marca 
2020 r., aby zbilansować system gospodarki od-
padami, który tak ochoczo przejął, wyasygnował 
z naszej wspólnej kasy gminnej ok. 7 mln zł. 
Gdybyśmy należeli do Związku Selekt kwota ta 
wyniosłaby 210 tys. zł. Dziś Mosina należy do 
porozumienia gmin, gdzie wiodącą rolę odgrywa 
Jarocin. Stawki opłat mieliśmy dotychczas na 
tym samym poziomie co Selekt -27 zł od osoby. 
Teraz Selekt zapowiedział podniesienie stawki 
do 35 zł. Jaka będzie stawka w Mosinie w 2022 
roku, Przemysław Mieloch nie powiedział. Zo-
baczymy, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie, 
miesiące.                           Radny  Jan Marciniak
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Czy „Kokotek” stanie się wizytówką Mosiny? 
Budynek przy ulicy Wawrzyniaka w Mosinie zwa-
ny popularnie „Kokotkiem” to jeden z najbardziej 
charakterystycznych obiektów w Mosinie. Przed 
wojną dom prywatny, po wojnie pełnił funkcje 
administracyjne, przez kilka lat była tutaj izba 
porodowa, później przychodnia zdrowia oraz sie-
dziba organizacji politycznych a na końcu szkoła 
prywatna. Od 2013 roku opuszczony budynek 
niszczeje. Budynek jest zarejestrowany w gminnej 
Ewidencji Zabytków. 
Co dalej z „Kokotkiem”?
Remont budynku wymaga znacznych nakła-
dów finansowych, jednak uważam, że kwestie 
finansowe nie mogą doprowadzić do całkowi-
tego zniszczenia tego obiektu i wymazania go  
z mapy Mosiny. Trzeba go bezwzględnie utrzymać 
dla następnych pokoleń. Aktualnie realizowana 
jest koncepcja, aby powstało tam multimedialne 
Muzeum Ziemi Mosińskiej i regionu. Czy jest to 
najbardziej oczekiwana przez mieszkańców funk-
cja w świetle szacowanych przeze mnie kosztów 
remontu między 6 a 8 mln zł? Z tym bym polemi-
zował. Budynek ten winien pełnić znacznie wię-
cej funkcji użytkowych. Przeznaczanie w całości 
setek metrów kwadratowych odremontowanego 
budynku na cele muzealne to przejaw rozrzut-
ności burmistrza. Tak znaczne koszty inwestycji 
wymagają, aby był to budynek wielofunkcyjny. 
W budynku tym powinna powstać sala, w której 
między innymi mogłyby być prowadzone sesje 
Rady Miejskiej w Mosinie, posiedzenia komisji, 
a radni mogliby spotykać się z mieszkańcami. 
Oprócz salki pamięci o historii gminy powstać 
winny mniejsze, nowoczesne pomieszczenia,  
w których mogłyby prowadzić swoje działania 
liczne organizacje pożytku publicznego działające 
na terenie gminy. Emeryci, koła wędkarskie i wiele 
innych organizacji mieliby tutaj swoje miejsce 
spotkań. Sala audiowizualna pozwalałaby na 
organizowanie prelekcji. W miejscu tym mogły-
by również mieć swoje siedziby zarządy osiedli. 
Gmina wreszcie tutaj mogłaby prowadzić Gminne 
Centrum Informacji popularyzując wiedzę hi-
storyczną, ale też i turystyczną naszego rejonu. 
Trzeba podkreślić, że moja propozycja formuły 
funkcjonowania „Kokotka” doskonale wpisuje 
się w szeroko rozumiane (i wspierane przez środki 
unijne) programy rewitalizacji nie tylko dotyczą-
ce możliwości sfinansowania remontu samego 
budynku, ale i otoczenia oraz możliwych działań 
społecznych służących integracji społeczeństwa. 
Na takie pomysły można pozyskać naprawdę 
znaczne środki zewnętrzne. Przykładem jest po-
bliski Czempiń, który na szerszy w swoim zakre-
sie rzeczowym projekt rewitalizacji szacowany 
na 16,6 mln zł uzyskał kwotę dofinansowania 
13,7 mln zł. Uzyskano więc dotację na poziomie 
82,5% kosztów inwestycji. Można? Można. Tylko 
pytanie, dlaczego nie w naszej gminie? Aby takie 
rzeczy działy się u nas, potrzebny jest pomysł, 
wizja oraz chęć działania burmistrza. Niestety, 

takich elementów w działaniach obecnej władzy 
ze świecą szukać.         
            Radny Andrzej Raźny
Fundusze unijne na lata 2021-2027 
– dla gminy, dla przedsiębiorstw i innych podmiotów 
Choć perspektywa finansowania polityki spójno-
ści na lata 2021-2027 rozpoczęła się w styczniu 
tego roku, to dopiero ruszyły konsultacje społecz-
ne projektu Programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). 
Środki zewnętrzne dostępne są dla gminy z wielu 
różnych źródeł, ale FEW 2021+ będzie jednym 
z najważniejszych programów, do którego bę-
dziemy sięgać po pieniądze na infrastrukturę  
i projekty społeczne.
Zajrzyjmy do Programu i sprawdźmy, na co na-
sza gminy i inne podmioty (np. przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe) będą mogły pozyski-
wać środki prawdopodobnie od drugiej połowy 
2022 r.
Program podzielony jest na 7 priorytetów:
1. GOSPODARKA. Zaplanowano tu środki 
m.in. dla przedsiębiorstw, instytucji naukowo-
-badawczych i gmin. Przedsiębiorstwa będą 
mogły pozyskać fundusze na rozwój działalno-
ści badawczo-rozwojowej, automatyzację, cy-
fryzację, robotyzację, internacjonalizację. W tej 
perspektywie duży nacisk będzie położony na 
technologie prośrodowiskowe. Nasza gmina bę-
dzie mogła pozyskać fundusze na rozwój e-usług. 
Musimy się jednak zastanowić, w jakim zakresie 
rozwijać e-usługi. Może warto zebrać młodych, 
kreatywnych ludzi, którzy pomogą urzędnikom 
zaprojektować ciekawe e-usługi.
2. ŚRODOWISKO I ENERGIA. Lata 2021-2027 
to będzie perspektywa dla środowiska. Bardzo 
duże środki dla gmin, przedsiębiorstw, ale także 
dla właścicieli i zarządzających budynkami miesz-
kalnymi zostaną przeznaczone na energetykę 
odnawialną i jej wykorzystanie, na wymianę 
źródeł ciepła, rozwój infrastruktury ciepłow-
niczej i instalacji OZE, inwestycje w przedsię-
biorstwach, których celem będzie oszczędność 
zasobów. Gmina będzie mogła pozyskać środki na 
małą retencję wodną, rozwój zielono-niebieskiej 
infrastruktury, gospodarkę odpadową, ochronę 
przyrody i różnorodności biologicznej, transport 
nisko i zero-emisyjny, drogi i infrastrukturę dla 
rowerów. Będą również środki na infrastruktu-
rę wodno-kanalizacyjną, po które z pewnością 
będzie sięgać Aquanet.
3. TRANSPORT. Możemy zakładać, że w latach 
2021-2027 dokończona będzie modernizacja dróg 
wojewódzkich 430 i 431 przebiegających przez 
naszą gminę. W Programie przewiduje się tak-
że finansowanie budowy obwodnic miast. Czy 
Mosina ma szanse? Zobaczymy. Dalej rozwijana 
będzie kolej metropolitalna. Powinno być więcej 
połączeń z Poznaniem.
4. INFRASTRUKTURA DLA SPOŁECZEŃ-
STWA. Z pewnością nasza gmina będzie mu-
siała przemyśleć, na jakie projekty ubiegać się  

o dofinansowanie w ramach tego priorytetu. Do-
stępne będą środki na szkoły i ich wyposażenie, 
różnego rodzaju instytucje pomocy społecznej, 
mieszkania wspomagane, a także, co może nas 
szczególnie interesować, na infrastrukturę kultury 
i turystyczną. Być może pozyskamy środki na 
adaptację Kokotka wraz z zagospodarowaniem 
przestrzeni wokół oraz modernizację naszych 
instytucji kultury. W okresie 2014-2020 turystyka 
była praktycznie wykluczona z dofinansowania 
w naszym województwie, teraz powraca.
5. SPOŁECZEŃSTWO. Zaplanowano finan-
sowanie projektów społecznych – miękkich,  
w tym aktywizację osób bezrobotnych, dotacje 
na samozatrudnienie, pomoc społeczną i usługi 
rozwojowe, na projekty zdrowotne oraz na eduka-
cję w przedszkolach i szkołach podstawowych. Po 
fundusze w ramach tego priorytetu będą mogły 
sięgać m.in. organizacje pozarządowe. Finanso-
wany będzie także ich rozwój.
6. INICJATYWY LOKALNE. Szczególnie ważne 
dla nas będzie finansowanie działań rewitaliza-
cyjnych. W okresie 2014-2020 nasza gmina nie 
złożyła wniosku na dofinansowanie żadnego 
projektu rewitalizacyjnego, choć opracowaliśmy 
wcześniej gminny program rewitalizacji. Konty-
nuowane będzie finansowanie lokalnych grup 
działania.
7. SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA. To 
priorytet przeznaczony przede wszystkim dla 
Wielkopolski wschodniej, czyli obszarów prze-
mysłu wydobywczego (subregion koniński).
W ramach Programu Fundusze Europejskie dla 
Wielkopolski na lata 2021-2027 dostępne będą 
fundusze w wysokości 2,058 mld euro. Ile z nich 
pozyska gmina Mosina? Oby jak najwięcej. Mu-
simy mieć przemyślane projekty i priorytety. Do 
tego potrzebna nam jest strategia rozwoju, która 
jest w trakcie przygotowania. 

Radny Marcin Ługawiak 

Krótko o wyborach
12 września br. odbyły się wybory Sołty-

sa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury oraz 
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 3 
„Nowe Krosno” kadencji 2021 – 2026. Oto 
wyniki:
Sołectwo Czapury

Sołtys: Waldemar Waligórski.
Rada Sołecka: Andrzej Kantorski, Anna 

Kołodziej, Artur Miliński, Paulina Raczyń-
ska, Artur Silski, Tomasz Szkiełka.
Osiedle nr 5 „Nowe Krosno”

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Marietta 
Ewleszyn 

Zarząd Osiedla: Leszek Ewleszyn, Hali-
na Kałmucka, Katarzyna Kruczkowska, 
Agnieszka Roth.

Gratulujemy i życzymy owocnej współ-
pracy na rzecz lokalnej społeczności!  
    JN
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Laureaci Medalu
23 września, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w Sali 

Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, wręczono Medale Rze-
czypospolitej Mosińskiej – najwyższe, lokalne wyróżnienie. 

W 2020 r. ze względu na pojawienie się pandemii zawieszono procedu-
rę przyznania Medalu, przekładając ją na dogodniejszy termin. Dlatego  
w tym roku, Kapituła Medalu rozpatrzyła osobno wnioski, które wpłynęły 
w ubiegłorocznym, regulaminowym terminie – do 30 marca 2020 r. oraz 
osobno wnioski tegoroczne. Medale edycji 2020 r., Rada Miejska w Mosi-
nie przyznała emerytowanej kierownik Izby Muzealnej w Mosinie Józefie 
Roszak-Rosić, a także Sołtysowi Sołectwa Drużyna, Nowinki Erazmowi 
Walkowiakowi, którzy odebrali je podczas wrześniowej sesji. Wcześniej, 11 
września, Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” przy Hufcu ZHP Mosina, który 
uhonorowany został najwyższym, lokalnym wyróżnieniem w tegorocznej 
edycji, odebrał swój Medal podczas Jubileuszowego Zlotu Hufca z okazji 
100-lecia harcerstwa na ziemi mosińskiej. 

Goście uroczystej sesji, a także sami laureaci wysłuchali wygłoszonych 
na ich cześć laudacji.

Józefa Roszak Rosić – o laureatce Dorota Strzelecka:
Całe swoje życie spędziła w Mosinie z rodziną. Rodzice Tekla i Fabian Roszak. 

Józefa, a dla nas wszystkich Ziutka, wzrastała w atmosferze ludzi zaangażo-
wanych w życie kulturalne Mosiny.. 

Jest matką syna Zorana i babcią Nel. Ukończyła mosińską podstawówkę, 
następnie liceum i studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na 
wydziale Filozoficzno-Historycznym - dyplomem z etnografii. Pierwszą 
pracę podjęła jako „świetliczanka” w Szkole Podstawowej nr 1w Mosinie, 
kolejną – w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie na stanowisku 
kustosza i kierownika działu dokumentacji. 25 stycznia 1987 r. powstała Izba 
Muzealna w Mosinie, która „przejęła” zbiory szkolnej Izby Pamięci zebrane 
przez Jacka Szeszułę, ówczesnego nauczyciela historii w Szkole Podstawowej 
nr 2. To właśnie od tego dnia Józefa Roszak- Rosić może powiedzieć, że zaczęła 
się praca odbudowująca pamięć o Mosinie i jej historii, mieszkańcach…Przez 
wszystkie lata do emerytury na którą przeszła w 2018 r., przez 34 lata pracy, 
całym sercem i oddaniem działała na rzecz naszej społeczności. Do zbiorów 
Izby Muzealnej trafiały pamiątki z historii Mosiny podarowane przez miesz-
kańców Mosiny. To stało się dzięki zaangażowaniu i zaufaniu jakim darzyli 
Józefę Roszak-Rosić mieszkańcy… Organizowanie wystawy historycznej jest 
bardzo pracochłonne, wymaga dużej wiedzy merytorycznej oraz znajomości 
zagadnień historycznych. To jest praca bardzo mozolna i mało widoczna dla 
przeciętnego odbiorcy oglądającego wystawę. Przez wiele lat pracy Ziuty niedo-
stępne były komputery, kopiarki, skanery. Przygotowanie wystaw wymagało 
więcej pracy zarówno tej fizycznej, jak i merytorycznej. Jestem przekonana 
że dzięki jej pracy wiele faktów z historii Mosiny, pamiątek, dokumentów, 
eksponatów zostało uratowanych i przez następne lata będą służyły kolejnym 
pokoleniom przypominając o historii naszego miasta. 

Erazm Walkowiak – o laureacie Maria Witkowska:
Z wykształcenia jest elektrykiem, z zamiłowania rolnikiem. Jest żonaty, 

ma jedną córkę i dwoje wnuków - Julka i Nikodema. Od 1970 r. prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha w Drużynie. W tym samym roku, 
mając 18 lat został sołtysem Sołectwa Drużyna, Nowinki. Funkcję tę pełni do 

dnia dzisiejszego.  
W 2020 r. obcho-
dził jubileusz 50 
lat sołtysowania. 
50 lat to długi 
okres nieprze-
rwalnej służby dla 
lokalnej społeczno

ści, dla której to Erazm jest organizatorem spotkań integracyjnych(…). Był 
również współorganizatorem festynów parafialnych na rzecz budowy kaplicy 
cmentarnej oraz współorganizatorem dożynek parafialnych. Dla mieszkańców 
z terenów sołectwa, którzy znaleźli się trudnej sytuacji, organizował zbiórki. 
W czasie powodzi, poza działaniami dla lokalnej społeczności, organizował 
także zbiórki dla powodzian z województwa świętokrzyskiego i Szkoły Pod-
stawowej w Klementowicach. 

Dzięki jego staraniom we wsiach tych zaistniało wiele zmian: wybudowa-
no przystanek kolejowy Drużyna Poznańska, chodnik, sieć wodociągową  
i kanalizację sanitarną, plac zabaw dla dzieci, dobudowano zaplecze socjalne 
i wykonano kapitalny remont świetlicy wiejskiej, wybudowano plac na 
spotkania integracyjne z zadaszoną sceną i oświetleniem, boisko do gry  
w piłkę nożną z nawodnieniem, zestaw siłowni zewnętrznej. W wieku 15 
lat wstąpił w szeregi OSP w Nowinkach, pełnił tam funkcję dowódcy mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych, członka zarządu oraz prezesa tej jednostki, 
był członkiem Komisji Rewizyjnej, Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP w Mosinie. W latach 2004 – 2007 był także Prezesem SKR w Mosinie, 
a obecnie jest Prezesem Kółka Rolniczego w Nowinkach i członkiem Zarządu 
Poznańskiego Okręgowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu.

Erazmie, jesteś najstarszym stażem sołtysem w Gminie i zarazem przykładem 
dla nas - Twoich koleżanek i kolegów… W rozmowach z nami często mówiłeś, 
że większość Twojego życia to służba społeczeństwu, chwilami bardzo trudna, 
dlatego uhonorowanie Twojej osoby Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej 
sprawiło nam wielką radość i satysfakcję. 

Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” – o laureatach 
Ewa Buksalewicz-Moskal:

Grupa instruktorów skupiona w tym Kręgu wzorcowo wpisała się w część 
stuletniej historii mosińskiego harcerstwa. Swoją pracą, zaangażowaniem, 
talentem, ludzką dobrocią, szacunkiem do drugiego człowieka i ukochaniem 
swojej Małej Ojczyzny, zapisali trwały ślad w sercach dzieci, młodzieży  
i dorosłych już mieszkańców naszego miasta i gminy, chociaż nie tylko. Wycho-
wali kilka pokoleń harcerskiej braci. Wspaniałym potwierdzeniem ich pięknej, 
harcerskiej przygody są przepastne kroniki, które zostały wyeksponowane na 
jubileuszowej wystawie w Galerii Sztuki. Fotografie są świadectwem ich ży-
ciowej pasji, przyjaźni pracy, radości, zabawy, nauki. 

T.W.A. „Elita”, czyli instruktorskie Towarzystwo Wszelkiej Aktywności, to 
nie niezwykła grupa inicjatywna, która nie przeszła na harcerską emeryturę. 
Nadal prężnie organizuje wydarzenia harcerskie, kulturalne, turystyczne, rów-
nież dla lokalnego środowiska. To między innymi letnie obozy harcerskie 
– Lubniewice i Łukęcin, działania na rzecz integracji, edukacji i aktywności 
fizycznej mieszkańców młodego i starszego pokolenia – cykliczne rajdy dla 
uczniów śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej, rajdy rowerowe po 
gminie, coroczne, autobusowe i rowerowe rajdy krajoznawcze po Polsce, 
koncerty muzyczne, Dni Myśli Braterskiej, tradycyjne wróżby andrzejkowe, 
spotkania wigilijne, ogniska harcerskie, spotkania instruktorskie z przy-
jaciółmi i sympatykami ZHP, opieka nad miejscami pamięci narodowej 
– porządkowanie masowych grobów ofiar niemieckich zbrodni z czasów 
II wojny światowej pod Sowinkami, starego cmentarza ewangelickiego  
w Żabinku, znakowanie rozetkami grobów powstańców wielkopolskich na 
mosińskim cmentarzu.  ...Dzisiaj, szybko zmieniający się świat w kierunku 
komercji sprawia, że ludzie żyją szybko, przybierają jakby inne szaty, zmieniają 
się ludzkie wartości, motywacje, potrzeby, wzorce, często brakuje prawdziwych 
autorytetów na wielkich scenach życia. Dlatego uważnie rozejrzeliśmy się blisko 
wokół nas, zauważyliśmy naszych, dzisiejszych bohaterów, którzy pokazali, 
że można żyć skromnie, ale pięknie i bogato, bo dla innych – dla krzewienia 
idei harcerskiej pracy i przygody, dla środowiska lokalnego. 

   Na podstawie laudacji oprac. J. Nowaczyk
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Krzyż Komandorski
7 października, w  dawnej, rodowej siedzibie rodziny Raczyńskich 

w Rogalinie,  gdzie mieści się dziś oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Koman-
dorskiego Orderu Odrodzenia Polski nadanego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej pani Katarzynie Raczyńskiej. W czerwcu 
tego roku takie samo, jedno z najwyższych odznaczeń państwo-
wych, otrzymała Wirydianna Raczyńska-Rey, która towarzyszyła 
siostrze w dzisiejszej uroczystości. W taki sposób Prezydent Andrzej 
Duda, uhonorował córki Edwarda Bernarda Raczyńskiego, Prezy-
denta RP na uchodźstwie w latach 1979 – 1986, za wybitne zasługi  
w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego 
dziedzictwa kulturowego. Akt dekoracji pani Katarzyny Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski miał miejsce  w roga-
lińskiej Galerii Malarstwa. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej  dokonał go Sekretarz Stanu w jego Kancelarii, Minister 
Andrzej Dera. Gośćmi dzisiejszego wydarzenia byli między innymi 
przedstawiciele mosińskiego samorządu - Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch i Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Kaptur, Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rogalinie Anna Bąk, a także proboszcz miejscowej 
parafii pw. św. Marcelina – ks. Adam Pawłowski.  Gospodarzem  
uroczystości był Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz 
Łęcki. W Mauzoleum Rodziny Raczyńskich oddano hołd Prezyden-
towi RP na uchodźstwie – ojcu pani Katarzyny i pani Wirydianny. 
Na sarkofagu, w którym spoczywa Edward Bernard Raczyński, 
delegacje, także delegacja mosińskiego samorządu, złożyły symbo-
liczne wiązanki kwiatów. Podczas dzisiejszego wydarzenia, Katarzy-
na Raczyńska i Wirydianna Raczyńska-Rey otworzyły uroczyście 
wystawę  zatytułowaną „Dęby z Rogalina i Polskie morze. Cecylia  
i Edward Raczyńscy”, poświęconą zasługom ich rodziców dla pol-
skiej floty wojskowej i cywilnej. Ekspozycję przygotowało Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Po raz pierwszy wystawa pokazana została w Gdyni  
w czasie uroczystości objęcia przez córki Cecylii i Edwarda Ra-
czyńskich honorowego mecenatu nad ORP Błyskawica. Mat-
ką chrzestną tego okrętu wojennego była właśnie matka pani 
Katarzyny i pani Wirydianny – Cecylia Raczyńska. Wystawę 
„Dęby z Rogalina i Polskie morze. Cecylia i Edward Raczyń-
scy”, obejrzeć będzie można w północnym skrzydle Pałacu  
w Rogalinie do 20 marca 2022 r.   

JN / Fot. Muzeum Pałac w Rogalinie

sport w gminie
V Król parku

W niedzielę 19 września na terenie Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego odbyły się zawody biegowe na trzech dystansach: 42 km, 
21 km oraz 11 km. Imprezie towarzyszyły również biegi dla dzieci  
i młodzieży wokół Glinianek na dystansach 150 m, 300 m oraz 950 m.

Miasteczko biegowe zostało usytuowane na kąpielisku Glinianki. 
Trasa biegu prowadziła malowniczymi zakątkami WPN-u. Królem 
na najdłuższym dystansie został Damian Stachura z Lubinia ( 3,11,32)  
a wśród kobiet triumfowała Monika Szpak z Puszczykowa(4.15,38). Na 
dystansie 21km, zwyciężali Krzysztof Mikołaczyk z Komornik(1,28,54) 
oraz Małgorzata Bider z Poznania(1,48,57). Triumfatorami na dystansie 
11km zostali Łukasz Domański z Mosiny(41,24) oraz Małgorzata 
Brok z Plewisk(49,29)

W zawodach wystartowało 476 zawodników, którzy zjechali 
do Mosiny z całej Wielkopolski, a nawet odleglejszych zakątków 
naszego kraju. Szczególne podziękowania za pomoc kierujemy do 
wolontariuszy działających przy OSiR w Mosinie. Od wczesnych 
godzin porannych pomagali w przygotowaniu miasteczka biegowego. 
Dziękujemy również wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mosinie oraz Zespołu Szkół w Krośnie, którzy zajęli się obsłu-
gą punktów odżywczych na trasie. Podziękowania kierujemy do 
naszych partnerów: Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Mosiny, 
Straży Miejskiej w Mosinie, Straży Miejskiej w Komornikach oraz 
Policji, czuwających nad właściwym zabezpieczeniem trasy biegu, 
Gminie Mosina, Wielkopolskiemu Parku Narodowemu, KS Idmar 
oraz do Sponsorów.

MTB WIÓREK 2021
2 października mała miejscowość Wiórek stała się areną rowerowych 

zmagań. W sobotę do Wiórka zjechało prawie 500 zawodników  
z różnych część Polski, żeby walczyć o złotą, srebrną i brązową szpry-
chę. Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 gdzie na 7 kilometrowej 
trasie zmagało się 22 zawodników urodzonych w latach 2005-2009.  
O godz. 9.40 rozpoczęły się zawody dla dzieci podzielone na na-
stępujące kategorie: zawodnicy urodzeni w roku 2016 i młodsi, za-
wodnicy urodzeni w latach 2013 i młodsi oraz zawodnicy urodzeni  
w latach 2010 i młodsi. Mieli oni do pokonania trasę 300 m, 1,4 
km oraz 2,8 km. 

O godz. 11.30 na starcie stanęło 72 zawodników, którzy mieli do 
pokonania najdłuższy dystans tego dnia – 42 km. 10 minut później 
wystartowało 213 zawodników na dystansie 21 km. Piękna pogoda 
sprzyjała rowerzystom. Trasa nie była jednak taka łatwa. Piach oraz 
liczne podjazdy wymagały od zawodników dobrej techniki oraz 
skupienia. Szczegółowe informacje dotyczące wyników dostępne 
są na stronie www.osirmosina.pl

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych partnerów zada-
nia: Gmina Mosina, Nadleśnictwo Babki, Sołectwo Babki, Sołectwo 
Czapury, Szkoła Podstawowa w Czapurach, Gminne Centrum In-
formacji oraz Sponsorów.
 Imprezy współfinansowane były ze środków Gminy Mosina. 

Fotorelacja z wydarzeń na ostatniej stronie. 
OSiR

Kilometry 
Nadziei

Mieszkaniec naszej Gmina Mosina i leśni-
czy w Nadleśnictwo Konstantynowo, Lasy 
Państwowe postanowił przejść Niebieski 
Szlak Karpacki – niemal 450 km samotnej, 
górskiej włóczęgi w szczytnym celu.

Marcin Szwarc, który w ubiegłym roku przepłynął zimą kajakiem 
Wartę od źródeł do ujścia to człowiek wielu pasji i wielkiego serca. 
Swojej wyprawie nadał szczytny cel w postaci zbiórki pieniędzy 
na leczenie małej Marysi Drożdżyńskiej chorej na SMA.Relacja 
z wyprawy na stronie fb: Zielone Kilometry Nadziei.

Zapraszamy do czytania i wsparcia!   Red.
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Odcisk odsłonięty!
2 października, na skwerze Eleganta w Mosinie miało miejsce uroczyste 

odsłonięcie odcisku dłoni pana Andrzeja Kasprzyka – znanego mieszkań-
com animatora kultury, byłego dyrektora MOK-u. 

Przypomnijmy, że odcisk powstał w listopadzie 2019 r.  przy okazji 
koncertu z okazji „Jubileuszu 80-lecia urodzin Andrzeja Kasprzyka”, któ-
rego organizatorem był Samozwańczy komitet organizacyjny. Autorami 
odlewu i nadania mu artystycznej formy są znakomici rzeźbiarze Wie-
sław Koronowski i Jarosław Bogucki. Jak zapowiada Dorota Strzelecka 
– Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie, współinicjatorka przedsięwzięcia, 
odcisk dłoni pana Andrzeja, ma być pierwszym w zainaugurowanej  
w ten sposób mosińskiej Alei Gwiazd.  

Świadkami uroczystego odsłonięcia odcisku, prócz pana Andrzeja, czyli 
pierwszej naszej gwiazdy w alei, byli: Burmistrz Gminy Mosina, radni 
Rady Miejskiej, profesorowie UAP Wiesław Koronowski i Jarosław Boguc-
ki. Komitet samozwańczy reprezentowali: Arkadiusz Cebulski, ks. kan. 

Edward Majka, Jacek Szeszuła, Aleksandra Pruchniewska, Bronisława 
Dawidziuk, Barbara i Roman Piłatowie, Jacek Rogalka, Roman Czeski, 
Józefa Roszak-Rosić, Witold Wilhelm, Marcin Lewandowski, Paweł Cza-
iński, Renata Stachowiak, Jan Jurgiewicz, Agnieszka Bereta oraz Dorota 
Strzelecka. Całe przedsięwzięcie wsparli sponsorzy, którym organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania!   JN / fot.A.Brączkowska

101. urodziny Pani Stanisławy
5 września, mieszkanka naszej Gminy Pani Stanisława Gołuń-

ska obchodziła 101. urodziny.  Szacownej Jubilatce, w imieniu 
mieszkańców życzenia złożyli osobiście Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, a także Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Mosinie Magdalena Paluch. Pani Stanisława 
urodziła się 5 września 1920 r., w wiosce Cis k/Zblewa pow. Sta-
rogard Gdański. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, miała czterech 
braci i pięć sióstr, z tego rodzeństwa jedyna dożyła tego pięknego 
wieku. Do Mosiny przyjechała w 1947 roku i od tej pory nieprze-
rwanie mieszka w naszym pięknym mieście. W czasie wojny jako 
19-letnia dziewczyna została wywieziona na Żuławy do ciężkiej 
pracy w polu, później do końca wojny przeniesiona do pastora  
w Gdańsku (sprzątanie wielopokojowego domu, gotowanie dla całej 
rodziny, pranie itp. prace). Jej pogodne i optymistyczne usposo-
bienie pozwoliło przetrwać te trudne lata. Całe dorosłe życie jest 
pogodnym człowiekiem i takim pozostała przeżywając nawet bar-
dzo ciężkie ciosy (śmierć syna w młodym wieku) i poważne choro-
by (gruźlica i nowotwór). Nasza 101-letnia mieszkanka cieszy się 
bardzo dobrą kondycją i ogromnym wsparciem bliskich. Z okazji 
szacownego jubileuszu życzymy Pani Stanisławie dużo zdrowia  
i pogody ducha!  Referat Promocji i Kultury / fot. Paulina Ludwiczak

SPORT SZKOLNY 
22 września na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo, w okolicach Kro-

sna zrealizowano Mistrzostwa Gminy Mosina w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Z naszej gminy wystartowało 7 szkół podstawowych. 
Był to pierwszy etap eliminacji do Mistrzostw Powiatu Poznańskiego  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które były organizowane na terenie 
naszej Gminy 30 września 2021 r. Zawodnicy, w zależności od kategorii 
wiekowej mieli do pokonania 800 m – Igrzyska Dzieci, 1000 m – Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej dziewczęta oraz 1200 m – Igrzyska Młodzieży Szkol-
nej chłopcy. Na etapie gminnym klasyfikacja końcowa przedstawia się  
w sposób następujący: Igrzyska Dzieci – dziewczęta: 1. SP nr 1 w Mosinie, 
2. SP w Krośnie, 3. SP nr 2 w Mosinie, 4. SP w Krosinku, 5. SP w Rogalinku. 
Igrzyska Dzieci – chłopcy: 1. SP w Krośnie, 2. SP nr 1 w Mosinie, 3. SP 
w Krosinku, 4. SP w Rogalinku, 5. SP w Rogalinie, 6. SP w Czapurach. 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta: 1. SP nr 1 w Mosinie, 2. SP  
w Krośnie. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy: 1. SP nr 1 w Mosinie, 
2. SP w Krośnie, 3. SP w Czapurach.

Do etapu powiatowego przechodziły drużyny, które zajęły pierwsze miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. Naszą gminę na finałach powiatu poznańskiego 
reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie oraz Szkoła Podsta-
wowa w Krośnie. 30 września w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady. W zawodach udział wzięło 
46 reprezentacji szkół z terenu powiatu poznańskiego. Reprezentanci Gminy 
Mosina zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji końcowej i reprezentowali nas 
w finale wojewódzkim w Przełajowych Biegach Sztafetowych w Poznaniu: 
w kategorii Igrzysk Dzieci Dziewcząt – II miejsce i w kategorii Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej Dziewcząt – I miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mosinie, a w kategorii Licealiada Chłopców – III miejsce zajął Zespół 
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.  Gratulujemy!  Zachęcamy 
do śledzenia kalendarza zawodów szkolnych, który znajduje się 
na stronie www.osirmosina.pl    Oprac. JN

W obronie środowiska
17 września odbyła się w Szkole  Podstawowej nr 1 w Mosinie ogólno-

polska akcja „Sprzątania Świata”. Zanim wyruszyliśmy w teren odbyły się  
warsztaty ekologiczne - „Alternatywne źródła energii”. Zadaniem każdej 
klasy było wykonanie plakatu lub makiety elektrowni wykorzystującej 
zieloną energię oraz wskazanie korzyści jakie przynoszą one dla środowi-
ska.Prace wykonane przez uczniów były niezwykle ciekawe i inspirujące. 
Dzieciaki nie mają już wątpliwości, że taka energia to nasza przyszłość 
na  Ziemi. Ale czy dorośli też to wiedzą? Po warsztatach cała społeczność 
wyruszyła sprzątać okoliczne tereny naszej  szkoły, natomiast Koło Eko

logiczne wyruszyło do miasta 
z protestem pod hasłem „ Nie 
pal śmieci-Nie truj sąsiadów”. 
Podczas przemarszu rozdawali-
śmy ulotki informujące o szkodliwości  na organizm człowieka palenia w 
piecach śmieci. Jak co roku protest cieszył się zainteresowaniem mieszkań-
ców naszego miasta, którzy gratulowali nam naszego pomysłu.   
            SP 1 w Mosinie
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Z aparatem po Mosinie 
Jak postrzegana jest Gmina Mosina oczami jej 

mieszkańców, mogliśmy się przekonać podczas 
organizowanego przez młodzież z Młodzieżowe-
go Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej konkursu  
„Z aparatem po Mosinie”. Piękno przyrody oży-
wionej i nieożywionej zarówno tej przestrzennej 
jak i sentymentalnej jest zaskakujące i często ucie-
ka nam w ferworze codziennych obowiązków. 
Dlatego konkurs nie zawężał się tematycznie 
do określonego parametru, a szeroko pozwolił 
interpretować odczucia estetyki autorom zgło-
szonych zdjęć. Do prezydium konkursowego 
wpłynęły 24 prace w kategorii 25+ i 9 zdjęć w 

przedziale wiekowym od 14 do 25 lat. Jurorem tegorocznego wydarzenia 
została Emilia Domańska, znana i utytułowana malarka, pejzażystka, ku-
rator Ogólnopolskich Wystaw Malarstwa „ Pałace i Ogrody Wielkopolski”.  
W kategorii dorosłych 25+ zwyciężyli: I nagrodę otrzymało ujęcie przystani 
w Dymaczewie Katarzyny Skuły, II miejsce zajęło zdjęcie Wieży Widokowej 
na Gliniankach Sławomira Pniewskiego, III nagrodę przyznano Jarosławowi 
Adamczykowi z Czapur za ciekawą fotografię psa. Wyróżnienia powędro-
wały do Karoliny Marciniak i Aliny Mekhedy.

W kategorii młodzieżowej od 14 do 25 lat : I miejsce zdobyła Martyna 
Skuła za przepiękne błękity uchwycone nad jeziorem w Wielkopolskim 
Parku Narodowym. Obraz lasu Zofii Żabiełowicz  wykonany na Pożegowie 
otrzymał II nagrodę, natomiast za zdjęcie traw, Aleksandra Hoffa została 
uhonorowana III nagrodą. Jury ogłosiło wyniki konkursu podczas trans-
mitowanego na żywo finału Elegant Show.

Wszystkie zdjęcia można obejrzeć na FB stowarzyszenia Grupa Inicjatywna 
Baranówko lub Z aparatem po Mosinie, gdzie młodzież przeprowadziła 
plebiscyt na najlepsze zdjęcie według publiczności. Zdobyła je Martyna 
Skuła za fotografię papugi, którą często można spotkać przesiadującą na 
budynkach mosińskiego Rynku. Krzysztof Waszkowiak za fotografię dębów 
rogalińskich otrzymał wyjątkowe wyróżnienie -  nagrodę specjalną redaktora 
naczelnego „Informatora Mosińskiego”. Na jego okładkach będzie można 
podziwiać zwycięskie zdjęcia. Wszyscy nagrodzeni otrzymali atrakcyjne 
vouchery i dyplomy pamiątkowe. 

Mimo ogromu pracy Młodzież koordynowana przez Paulinę Marciniak 
udźwignęła ciężar organizacji tak inspirującego do dalszych działań przedsię-
wzięcia. Dziękujemy za pomoc i wsparcie  Mosińskiemu Ośrodkowi Kultury, 
Referatowi Promocji i Kultury UM, Sponsorom.  Konkurs dofinansowano 
w ramach Projektu „Budujemy  MOSTY” ze środków Programu „Lokalne 
Partnerstwa PAFW”  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ze środków 

Gminy Mosina.     Dorota Lisiak
Grupa Inicjatywna Baranówko

Elegant Show! 
Tegoroczne święto Elegant Show mamy już za sobą. Nie zabrakło uta-

lentowanych młodych ludzi, dobrej muzyki, ekspresji słowa i gestu oraz 
wyjątkowych gości. Długo jeszcze pozostanie w pamięci organizatorów, 
czyli młodzieży z Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. 

W tym roku do jury zaproszenie przyjęli: raper, autor tekstów, Marcin Pio-
trowski – Liber, aktor Teatru Nowego Łukasz Schmidt i stylistka, projektantka 
modowa, była redaktor Głosu Wielkopolskiego Karolina Garczyńska. Sama 
impreza dostarczyła uczestnikom i widzom sporo emocji. Muszę nadmienić, 
że tegoroczny Elegant Show był organizacyjne podwójnie trudny. Z racji 
samego pomysłu oraz możliwości technicznych, stał się finałem także innych 
młodzieżowych inicjatyw. Połączył ze sobą konkurs na Logo Gminnego 
Centrum Wolontariatu oraz podsumował część fantastycznych działań 
w ramach scalającego wszystkie wydarzenia projektu Budujemy MOSTY. 
Tę część przedstawiła Joanna Barełkowska ze Stowarzyszenia AMBITIO, 
członkini Lokalnego Partnerstwa PAFW. Joanna wręczyła także nagrody 
dla zwycięzców i uczestników konkursu na logo powstającego Gminnego 
Centrum Wolontariatu. Z kolei Emilia Domańska, malarka pejzażystka, 
artystka utytułowana w kraju i za granicą, wybrała najlepsze twórczo prace 
spośród zdjęć nadesłanych do konkursu „Z Aparatem Po Mosinie”. 

Sam Elegant Show to występy pełne indywidualizmu. Wybór tych najlep-
szych aranżacji scenicznych nie był dla Jury łatwy. Marcina Piotrowskiego 
(Liber) zaintrygowała swoim wykonaniem Aleksandra Szklarz, Łukasz 
Schmidt przyznał nagrodę Oliwii Ptaszyńskiej natomiast uwagę Karoliny 
Garczyńskiej zwrócił Wiktor Selke. Wyróżnienia powędrowały do Alicji 
Michalak oraz Aliny Nadolnej. To, że Taekwondo również może „dokopać” 
mocą talentu możecie odkryć, oglądając nagranie z koncertu i fotorelację 
zamieszczone na Fanpage stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko, 
Elegant Show i Z Aparatem po Mosinie.

Nagrodą dla zwycięzców oprócz upominków są wywiady w Radio Poznań 
i indywidualna sesja fotograficzna z Michałem Kaczmarkiem (Mosiniak  
z aparatem). Występy uczestników wzbogacił artystycznie Zespół Interre-
gnum w składzie Dawid Nowak – gitara basowa, Hubert Przybył - perkusja, 
Mateusz Schmidt - gitara elektryczna, Mateusz Giergowski – wokal. Głę-
boki ukłon w kierunku widowni wykonał swoim wspaniałym występem 
aktor Teatru Nowego Łukasz Schmidt, który inspirująco odegrał fragment 
z Pana Tadeusza. 

Na zakończenie konkursu do zabawy poderwał publiczność Liber, czyli 
Marcin Piotrowski, który przypomniał wszystkim o osiągnięciach Lecha 
w piosence Czysta Gra – Lech!

Elegant Show odbył się 25 września w Mosińskim Ośrodku Kultury,  
w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW finansowanego ze środków 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gminę Mosina. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli to wydarzenie! Na podziękowanie zasługuje młodzież 
z MSRZM, a w szczególności: Kinga Bożek, Paulina Marciniak, Weronika 
Banach, Martyna Neumann, Patrycja Molenda, Zuzia Wierzbicka, Krzysztof 
Łuczka, Basia Łopusińska, Hubert Lisiak, Magdalena Łopusińska, Elżbieta 
Lisiak, Franciszka Niedźwiedzka, Bartosz Marciniak, wolontariusze.  

Dorota Lisiak / Fot. Marcin Skiba
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100-lecie harcerstwa
W roku 2021 obchodzimy 100-lecie harcerstwa na Ziemi Mosińskiej. 

Obchody zainaugurowała okolicznościowa wystawa w Galerii Sztuki  
w Mosinie. W ramach kolejnych wydarzeń odbył się jubileuszowy obóz 
w Lubniewicach, a w dniach 10 – 12 września  jubileuszowy Zlot Hufca 
ZHP Mosina. W sobotę 11 września, w Parku Strzelnica odsłonięty został 
obelisk upamiętniający prekursorów i kontynuatorów skautingu na Ziemi 
Mosińskiej. – Jesteśmy spadkobiercami twórców mosińskiego harcerstwa, 
wielkich naszych poprzedników – powiedziała, rozpoczynając uroczystość, 
komendantka Hufca. – 100 lat to doniosły moment, ale z całą odpowiedzial-
nością mówimy dziś: 100 lat to za mało. Będziemy dalej podążali ścieżkami 
harcerskiego życia – zadeklarowała w imieniu harcerzy hm. Magdalena 
Jakubowska.  W uroczystości, podczas której wręczono najwyższe lokalnego 
wyróżnienie – Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej – Kręgowi Instruktor-
skiemu T.W.A. Elita,  udział wzięły hufcowe gromady zuchowe i drużyny, 
a także przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Przemysław 
Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur, przedstawiciel 
Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Maciej Siwiak, były naczelnik ZHP 
hm. Ryszard Wosiński, byli komendanci mosińskiego hufca oraz druhna 
Helena Konieczna – nestorka mosińskich harcerzy. Uroczystość uświetniła 
wywodząca się z harcerstwa i obchodząca w tym roku 75-lecie działalności 
Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka, a obecność swoją zaznaczyli 
dawni drużynowi Hufca, przyjaciele mosińskiego harcerstwa, przedstawiciele 
różnych środowisk.  Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztanda-
rowych Gminy Mosina i 19. Drużyny Harcerskiej „Czata” im. Bolesława 
Chrobrego oraz środowiska „Leśni” z własnym proporcem.  

Obelisk poświęcony twórcom mosińskiego harcerstwa stanął w Parku 
Strzelnica staraniem Kręgu Instruktorskiego Elita. Miejsce jego lokalizacji 
jest nieprzypadkowe, bo właśnie w tym miejscu], jak przypomniała podczas 
uroczystości przewodnicząca Kręgu hm. Olga Jurgiewicz, w roku 1972 odbył 
się zlot Hufca ZHP Powiat Poznań, podczas którego otrzymał on nowy 
sztandar i przyjął imię Szarych Szeregów. Został tu wtedy wmurowany 
kamień węgielny pod budowę domu harcerza, który jednak nigdy tu nie 
powstał. Prawie dekadę później, również w Parku Strzelnica, miał miejsce 
zlot Hufca ZHP Mosina, na którym hufiec otrzymał sztandar. Teraz stanął 
tu obelisk z pamiątkową tablicą. – To ukłon pod adresem tych, którzy przed 
stu laty utworzyli pierwszą drużynę, ale też dla tych, którzy w latach kolejnych 
przystąpili do ruchu harcerskiego, kontynuowali działalność drużyn, rozwijali 
je i wychowywali swoich następców – wyjaśniła podczas uroczystości hm. 
Marianna Janik z instruktorskiego Kręgu. 

Obelisk stanął dzięki społecznej pracy instruktorów, a także wsparcia 
sponsorów: Witolda Wilhelma, Jacka Grzeszczyńskiego i Michała Kołodziej-
czaka przy ustawieniu kamienia, Urzędu Miejskiego w Mosinie – fundatora 
tablicy oraz anonimowego darczyńcy, który zapewnił kostkę granitową 
wokół obelisku. Integralną częścią pamiątkowej tablicy, jest Wielka Księga 
Twórców Mosińskiego Harcerstwa – zbierane przez instruktorów biogramy 
wszystkich zuchów, harcerzy, instruktorów, przyjaciół harcerstwa, którzy 
czują, że mają swój udział w tworzeniu 100-letniej historii mosińskiego 

harcerstwa, a która – jest księgą otwartą. Odsłonięcia tablicy dedykowanej 
twórcom mosińskiego harcerstwa dokonali: Helena Konieczna – przed-
stawicielka najstarszego pokolenia mosińskich harcerzy, Danuta Białas 
– wieloletnia komendantka Hufca ZHP Mosina, Magdalena Jakubowska 
– obecna komendantka hufca i Fryderyk Kilkowski – przedstawiciel 19 
Drużyny Harcerskiej „Mafeking”.

Uroczysta inauguracja pamiątkowego obelisku była naturalną okolicz-
nością wręczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej tegorocznym jego 
laureatom, harcerzom - Kręgowi Instruktorskiemu T.W.A. Elita działają-
cemu przy Hufcu ZHP Mosina. Wręczenia Medalu na ręce przewodniczą-
cej Kręgu hm. Olgi Jurgiewicz, dokonali Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Mosinie Małgorzata Kaptur i Dziekan Kapituły Medalu Krzysztof Lipiak. 
Laudację na cześć laureatów wygłosiła Ewa Buksalewicz-Moskal. Wyróż-
nionym „za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej” 
mosińskim instruktorom, gratulacje złożyli m.in. Burmistrz Przemysław 
Mieloch, komendantka mosińskiego Hufca hm. Magdalena Jakubowska,  
w imieniu Zarządu Mosińskiego Klubu Żeglarskiego Kinga Tubis, w imieniu 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Pecnej Monika Andrzejewska. Nie zabrakło 
również gratulacji dla całego Hufca z okazji jego 100-letniego jubileuszu. 
Po uroczystym przemarszu z Parku Strzelnica do Parku na Budzyniu, gdzie 
harcerze rozbili swój zlotowy obóz, uczestnicy uroczystości zasiedli przy 
jubileuszowym ognisku ze wspólnym śpiewem harcerskiej piosenki, z har-
cerską gawędą i kawiarenką. W kręgu utworzonym wokół płonącego ognia 
wyróżniono zasłużonych w harcerskiej służbie Ziemi Mosińskiej, wręczono 
także odznaki przyjaciół Kręgu T.W.A. „Elita”. 

O wydarzeniach towarzyszących jubileuszowi mosińskiego harcerstwa 
informacje znaleźć można na stronie Hufca, w zakładce Jubileusz 100-lecia.

Z wyrazami szacunku i gratulacjami dla tegorocznych laureatów Medalu 
Rzeczpospolitej Mosińskiej – zasłużonych instruktorów „Elity”, z podzięko-
waniem dla mosińskich harcerzy wszystkich pokoleń za ich społeczną służbę,  
a także z życzeniami dalszej wytrwałości w tak potrzebnej społeczności lo-
kalnej działalności. 

-Joanna Nowaczyk przyjaciel mosińskiego harcerstwa. / Fot. JN  

Jubileuszowy rajd harcerzy
W słoneczną niedzielę, 10 października odbyła się kolejna edycja 

Rodzinnego Rajdu Harcerskiego. Była to kolejna impreza, związana 
z jubileuszem 100- lecia harcerstwa na ziemi mosińskiej. Uczestnicy 
wystartowali w 3 tradycyjnych konkurencjach- trasie pieszej, wóz-
kowej i rowerowej, której długość wynosiła w tym roku aż 12 km! 
Podczas rajdu głównym zadaniem było odzyskanie 5 zagubionych 
zdjęć z wystawy jubileuszowej, które można było otrzymać za zadania 
takie jak: przejście toru przeszkód z pełną menażką, zbudowanie 
łódki, zrobieniem własnego proporca patrolu, odgadnięcie nazw 
 i kształtów pewnych tajemniczych przedmiotów, czy odnalezienie 
hasła łączącego wszystkie zdjęcia. Wszystkim patrolom, a było ich 
ponad 70, poszło naprawdę świetnie! Zwycięzcom jeszcze raz gra-
tulujemy, a wszystkim, którzy z nami byli w niedzielę serdecznie 
dziękujemy!   Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ

phm. Martyna Łubińska
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115 lat naszego Chóru 
2 października w galerii historycznej odbył się wernisaż wystawy 

„115 lat Mosińskiego Chóru Kościelnego”. Jubileusz 
ten wypadał w roku 2020, ale ponieważ lockdown 
uniemożliwił nam zaprezentowanie wystawy w roku 
jubileuszowym, przesunięta została na ten rok.  Podczas 
wernisażu kilka słów o chórze i  jubileuszu powiedzieli 
prezes chóru Bronisława Dawidziuk oraz obecny dyry-
gent Leszek Marciniak. O zabranie głosu został także 

poproszony były dyrygent chóru Janusz Walczak, który wspomniał, 
iż za datę powstania chóru uważano kiedyś rok 1925. Dopiero po 
śmierci byłego dyrygenta chóru „Harmonia”, pana Adolfa Pisarczy-
ka, chór otrzymał publikację, z której wynika, że istniał już w roku 
1905. Janusz Walczak zażartował, że w przyszłości mogą znaleźć 
się kolejne dokumenty, świadczące o tym, że chór przy mosińskiej 
parafii istniał jeszcze wcześniej. Otwarcie wystawy było okazją do 
złożenia jubileuszowych życzeń, które naszym chórzystom prze-
kazali Zastępca Burmistrza Tomasz Łukowiak i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Małgorzata Kaptur. W drugiej części wernisażu, 
w sali na parterze, odbył się koncert chóru.

Na wystawie, którą można oglądać do 16 stycznia 2022 r., zna-
lazły się plansze z fotografiami chóru nie tylko z ostatnich lat, ale 
także archiwalne z lat 30-tych, 50-tych, 80-tych... Wyeksponowane 
zostały także liczne, pamiątkowe puchary, statuetki i dyplomy  
z różnych koncertów, kroniki chóru, stroje chórzystów z różnych 
lat oraz kilka obrazów patronki chóru, św. Cecylii, jeden z nich – 
autorstwa prof. Jacka Strzeleckiego, inny pochodzący ze zbiorów 
Ignacego Sterczyńskiego – przed i powojennego dyrygenta chóru. 

Wystawę przygotowała i zaaranżowała na podstawie materiałów 
dostarczonych przez członków chóru Agnieszka Bereta.
Spotkanie z czernią 

9 października Galeria Sztuki zainaugurowała nową wystawę 
– malarstwa Andrzeja Leśnika zatytułowaną „Zapis/Spotkanie  
z czernią”.  Andrzej Leśnik prowadzi obecnie I Pracownię Malarstwa 
na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa na Uniwersytecie 
Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

Artysta o wystawie w Mosinie: „Zestaw prezentowanych prac to 
zapis ludzkiej kondycji wobec czerni. Narastający zapis nawarstwia-
jącej się czerni powoli pochłania biel, aż do granicy widzialnego, poza 
którą zaczyna się nieskończony świat, powoływany naszą wrażliwością 
i wyobraźnią. To właśnie nasza kondycja za każdym razem od nowa 
określa jego przestrzeń. Towarzyszące czarnym obrazom małe kolo-
rowe monochromy niech będą światłem zabranym na tę wyprawę”.
Czas poetów

W sobotę, 25 września 2021 roku w Salonie Poetyckim Galerii 
Sztuki w Mosinie odbyło się spotkanie z zespołem poezji śpiewa-
nej ARETE zatytułowany „Wystarczy kilka słów”. Zespół tworzą 
poznańscy artyści, wykonujący autorską piosenkę literacką, któ-
rą przeplatają z elementami bluesa, jazzu czy flamenco. Grupa 
wykonuje kompozycje, do których słowa i melodie tworzy lider 
zespołu – poeta Jerzy Struk.  Podczas spotkania promowana była 
nowa książka lidera zespołu „Misja kilku słów” oraz nowa pły-
ta zespołu – „Czas na poetów”. Spotkanie poprowadziła Kalina 
Izabela Zioła.  

Oprac. J. Nowaczyk / fot. A.Bereta, A.Brączkowska

MOK i inicjatywy lokalne
Mosiński Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą „Twoja i moja 

Kultura”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 Narodowego Centrum Kultury. Pre-
zentujemy relacje z wydarzeń, które odbyły się już w ramach tego projektu 
– inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym i społeczno-kulturalnym. 
Czy znasz swojego patrona?

25 września w zagospodarowanym przez Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” 
zakątku „Zielony Przylądek” odbył się wernisaż wystawy „Poznajmy się, to 
ja patron Twojej ulicy”. Plenerowa, edukacyjna wystawa, którą mieszkańcy 
mieli okazję oglądać przez kolejne dni, prezentowała sylwetki artystycznych 
patronów osiedlowych ulic, takich jak Zofia Stryjeńska, Jacek Malczewski, 
Józef Chełmoński, czy Juliusz Kossak. Ciekawe informacje biograficzne 
uzupełnione zostały reprodukcjami dzieł artystów. Wystawa przygoto-
wana została przez Konrada Tuszewskiego i Zarząd Osiedla nr 3 „Przy 
Strzelnicy” we współpracy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury, w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2021”, a także z Pałacem w Rogalinie – Oddziałem Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, z którego Galerii pochodziła grupa obrazów 
wykorzystanych do reprodukcji. Gratulujemy pomysłu!  JN
Tajemna pracownia 

W październiku w Mosińskim Ośrodku Kultury zagościła fascynująca 
technika fotograficzna oparta na procesach chemicznych, reakcjach ta-
jemniczych odczynników, niczym w prawdziwej pracowni alchemika.  
W przyciemnionym pomieszczeniu artysta Adam Gust wykonywał wyjąt-
kowe fotografie w technice kolodionowej na szklanych płytach. Ciekawa 

była specyfika całego procesu, poszczególnych etapów: od przygotowania 
podłoża, czyszczenia, polerowania, przez nakładanie substancji klejącej 
i światłoczułej, po naświetlanie, wywoływanie i utrwalanie oraz płukanie, 
a wszystko w odpowiednich warunkach i z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa, raz w świetle białym, czerwonym, innym razem w ciemno-
ści. Mieszkańcy Mosiny mieli okazję do bezpośredniego uczestnictwa  
w otwartych sesjach oraz poznania techniki tworzenia zdjęć na szklanych 
płytach kolodionowych. 

Już wkrótce odbędzie się kolejna odsłona prac projektu Adama Gusta 
„Ludzie kultury, dziedzictwa regionalnego i sportu Gminy Mosina”. Autor 
organizuje kolejne wystawy fotografii wykonanych techniką mokrego ko-
lodionu. Projekt jest również okazją do integracji oraz udokumentowania 
części lokalnej historii.  
Wspólne malowanie

Mali i duzi mieszkańcy, malujący kolorowymi farbami po murze na 
mosińskim targowisku – to wrześniowa inicjatywa Mosińskiego Ośrodka 
Kultury i Jadłodzielni-Mosina, z inspiracji Magdaleny Kaczmarek! Ogromny 
mural zaprojektowany przez artystkę Justynę Dziabaszewską, realizowa-
ny był pod jej kierunkiem przez wielu mieszkańców, jak i przyjezdnych. 
Malowały przedszkola, szkoły, organizacje społeczne, grupy nieformalne, 
samorządowcy, seniorzy, rodziny... Przez 10 dni autorka szkicowała,  
a następnie koordynowała kolorowanie ECO_MUR_ALL – malo-
widła z lokalnymi akcentami i elementami ważnymi dla ochrony 
klimatu. Finał działań odbył się podczas festiwalu Sztukodzielnia. 
Teraz mural zostanie jeszcze zabezpieczony przed ewentualnymi 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych specjalną 
warstwą ochronną. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się na listę 
mosińskich atrakcji!     MOK

W GALERII SZTUKI
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Złotą jesienią
Na jesiennych kartkach kalendarza zapisane są co roku trzy okoliczno-

ściowe daty: 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
20 października – Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada – Światowy 
Dzień Seniora. Przypominać mają nam o tej ważnej części naszego spo-
łeczeństwa przeżywającej jesień swojego życia, której zawdzięczamy nasz 
dorobek, bez której nie byłoby nas, wobec której jesteśmy zobowiązani 
do społecznej wdzięczności i uznania. 

Aura prawdziwej, złotej jesieni i to nie tylko o tej porze roku, panuje  
w życiu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Zarząd tego oddziału dba o to, by starsze osoby, które ze-
chcą wstąpić w szeregi związku, nie czuły się osamotnione i opuszczo-
ne. Pomaga im w zagospodarowaniu wolnego czasu, organizując różne 
formy aktywności i integracji – spotkania okolicznościowe, wycieczki 
krajoznawcze, pielgrzymki, wczasy, by nie izolowali się w samotności. 
W czwartek, 21 października, w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się 
pierwsze po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, spotkanie przy 
kawie dla członów związku. Pomimo wymuszonej przerwy i koniecz-
ności rezygnacji z zaplanowanych wcześniej imprez i wyjazdów, Zarząd 
oddziału pamiętał o swoich członkach, utrzymując z nimi stały kontakt 
telefoniczny. – W związku z ograniczeniami pandemicznymi, prawie do 
końca maja br. członkowie naszego związku byli formalnie „uziemieni”. 
Po chwilowym poluzowaniu ograniczeń, udało nam się zorganizować dla 
nich wyjazd do Szczytnej w Kotlinie  Kłodzkiej w dniach 17 – 24 czerwca 
–mówił na spotkaniu Jerzy Malinowski, Prezes oddziału. Wycieczkowicze 
odwiedzili Park Zdrojowy w Kudowie Zdrój, Polanicę Zdrój, sanktuarium 
w Wambierzycach i sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na Iglicznej, 
zwiedzili Pałac Marianny Orańskiej w Ząbkowicach Śląskich. Był także 
czas na wspólne ognisko przy muzyce. – W miesiącu sierpniu udało się 
wyjechać do Dziwnowa.  Przebywaliśmy cały tydzień w Ośrodku Wczasowym 

„Danhar” położonym na wydmie plażowej. Z okien na pierwszym i drugim 
piętrze widać było morze w odległości ok. 100 metrów. Teren ogrodzony, 
pięknie zagospodarowany, z wszelkimi atrakcjami relacjonował Prezes. 
W czasie tygodniowego pobytu nad morzem uczestnicy wybrali się do 
Międzyzdrojów, gdzie spacerowali uliczkami, po molo, aleją gwiazd, 
weszli też na Białą Górę i nadmorski klif. A już we wrześniu nasi seniorzy 
wybrali się wspólnie na grzybobranie.

Podczas październikowego spotkania Jerzy Malinowski przedstawił 
też plany wyjazdowe na następny 2022 rok: wycieczki kilkudniowe do 
Świnoujścia, Zamościa, Elbląga i Dziwnowa, wycieczki jednodniowe do 
Częstochowy, arboretum w Wojsławicach, Lichenia lub Obór, na Górę 
św. Anny, Srebrną Górę i Zamku Książ. Zarząd mosińskiego oddziału 
ZERiI i jego członkowie mają nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy  
i uda się te wszystkie plany zrealizować. A w najbliższym czasie, w listo-
padzie, chcieliby się  spotkać na tradycyjnych Andrzejkach i uroczystym 
spotkaniu z okazji Światowego Dnia Seniora. 

Oddział Rejonowy Mosina ZERiI utworzony został w 1973 r. W mię-
dzyczasie, w Gminie Mosina powstało kilka kół terenowych: nr 1 Pecna 
(1997), nr 2 Dymaczewo Nowe (1999), nr 3 Rogalin (2001), nr 5 Daszewice 
(2004) i nr 7 Rogalinek (2006). Biuro Związku mieści się w Mosińskim 
Ośrodka Kultury i czynne jest we wtorki, w godz. 10 –12.

Jerzy Malinowski: Warto być pomiędzy ludźmi, 
otworzyć się na drugiego człowieka, służyć pomocą 
jeden drugiemu, nie zamykać się w 4 ścianach i oglądać 
tylko seriale. Warto wyjść do ludzi, bo jest ważne, gdy 
człowiek ma przy sobie drugiego człowieka, zwłaszcza 
w starszym wieku. Zachęcam do korzystania  
z naszego dobrodziejstwa, bo może ono być jak 
lekarstwo.    

J. Nowaczyk / fot. JN, archiwum oddziału Mosina ZERiI

15 lat KOŁA z rogalinka
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 7 w Rogalinku obchodziło 

15-lecie swojej działalności.                     
Z tej okazji 9 września odbyła się uroczystość w restauracji „Na Skarpie” 

w otoczeniu pięknej roślinności i kilimów naszej artystki Lucyny Smok.
Na jubileusz przybyła delegacja Zarządu Oddziału Rejonowego z Mosiny, 

przedstawiciele sąsiednich i zaprzyjaźnionych kół, wyśmienita artystka 
Maria Gostylla-Pachucka, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys 
Paweł Ożański i emerytowany dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej Ka-
sprzyk jako konferansjer tej uroczystości.

Sekretarz KER i I w Rogalinku Emilia Stolarczyk zaprezentowała do-
robek Koła na przestrzeni 15 lat i podziękowała jego członkom, a także 
członkiniom KGW, z którymi współpracujemy oraz wszystkim innym 
osobom za zaangażowanie na rzecz seniorów.

Obszarem działalności Koła jest przede wszystkim aktywizacja społeczna 
członków poprzez zapewnienie im korzystnego dla zdrowia fizycznego  
i psychicznego spędzania wolnego czasu. Najważniejszym celem spotkań 
są relacje, możliwości bycia ze sobą, dzielenia się swoimi przeżyciami, 
radościami i smutkami. Współpracujemy z Uniwersytetem III wieku, 
uczestnicząc w różnych zajęciach, aby w dobie komputeryzacji i starzejącego 
się społeczeństwa być jak najdłużej samodzielnym i samowystarczalnym.

Jubileuszowe spotkanie było okazją do złożenia członkom Koła gratulacji 
i w drugą stronę - podziękowań za wspieranie jego działalności. Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Główny, przyznał 

dyplom Emilii Stolarczyk i  Czesławowi Witczakowi w uznaniu zasług 
dla Związku.

Po części oficjalnej goście i członkowie Koła zasiedli do wspólnego bie-
siadowania przy zastawionym stole. Był też czas na wspomnienia, snucie 
planów na przyszłość i na wspólną taneczną zabawę.

Koło nr 7 liczy 31 członków. Obecny zarząd stanowią: Zbigniew 
Bołoszko – przewodniczący, Czesław Witczak – jego zastępca, Ge-
nowefa Zielińska - skarbnik, Emilia Stolarczyk – sekretarz.  
      Emilia Stolarczyk Sekretarz Koła nr 7 w Rogalinku  
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CMENTARZ EWANGELICKI W KROŚNIE
Przełom I połowy XVIII w. charakteryzował się na terenie obecnej gminy 

Mosina ożywieniem osadnictwa olęderskiego oraz niemieckiego. Zadaniem 
osadników było m.in. zagospodarowanie tutejszych nieużytków, osuszanie 
błot i terenów zalewowych, czy jak w przypadku Krosno – zasiedlenie 
częściowo opuszczonej wsi. Tak powstały istniejące po dziś dzień Pecna 
Olendry w 1729 r., Sowinki Olendry – 1742 r., Krosinko – 1744 r., Bor-
kowskie Olendry – 1750 r., …. Krosno 1779 – którego podstawy prawnego 
istnienia dał Franciszek Kęszycki z pobliskiego Błociszewa. 

Oprócz codziennej pracy i zajęć gospodarskich, osadnicy odczuwali po-
trzebę życia religijnego. Jego ośrodkiem stał się zbór ewangelicki, wybudo-
wany przez mieszkańców w Krosnach, w latach 1779 – 1781, poświęcony 
i oddany do użytku 10 VI 1791 r. Stał się centrum życia parafi alnego. 
Parafi ę w Krosnach, która graniczyła z podobną w Czempiniu do pewnego 
czasu tworzyli mieszkańcy: Nowinek, Drużyny, Pecna, Borkowic (Borek), 
Mosiny, Krosinka, Dymaczewa Nowego i Starego … nawet do 1874 r. 
Stęszewa i okolic. 

Ze względów praktycznych, w każdej z tych wymienionych miejscowo-
ści, ludność osadnicza zakładała swoje cmentarze jako miejsce pochów-
ku. Wyjątek stanowiły Nowinki i Drużyna, które korzystały z pochowku 
w Krosnach. Cmentarz ewangelicki w Krosnach został założony około II 
połowy XIX wieku. Usytuowany został na małym, nieregularnym wy-
niesieniu, wówczas poza terenem zabudowanym. Otoczony był polami 
uprawnymi, leżącymi przy trakcie do Krosinskich Olendrów. Według 
oceny stanu cmentarza przeprowadzonego przez Annę Wcisło w 1986 r., 
jego powierzchnia zajmowała około 0,7 ha. Najstarszą wówczas zachowa-
ną mogiłą był nagrobek Ferdynanda Starka z końca XIX w. W grudniu 
1937 r. pochowana została wdowa po pomocniku dróżnika kolejowego 
Wilhelmina Stasiński, najstarsza parafi anka, urodzona w styczniu 1842r. 
Związek małżeński z Carlem Wilhelmem Stasińskim zawarła w 1879 r. 
Jej mąż zmarł w sierpniu 1899 r. na „zakażenie krwi”. Byli małżeństwem 
bezdzietnym. W maju 1938 r. znalazł tutaj miejsce wiecznego spoczynku 
Adolf Heinrich, ogrodnik z Mosiny, urodzony w lipcu 1863 r. Był znaczącą 
postacią w parafi i i tutejszym zborze. Tutaj również pochowano Kurta 
Waltera Preihsa, pełniącego podczas okupacji hitlerowskiej w mosińskim 
magistracie funkcję kierownika kasy miejskiej. Takich mogił zachowało 
się do 1945 r. 20. 

Zbór i cmentarz pełniły swoje funkcje religijne aż do połowy 1945 r., do 
czasu ucieczki niemieckich mieszkańców przed ofensywą Rosjan. Teren 
cmentarza został pozbawiony opieki, zarastał krzakami i samosiejkami, 
płyty nagrobne ulegały dewastacji i niszczeniu. Fragmenty cmentarza 
stały się śmietniskiem. Było to typowe dla tego typu cmentarzy. Dopiero 
w latach 1991 – 2012 ówczesny proboszcz parafi i ks. kanonik Bernard Kryś, 
przy pomocy miejscowego społeczeństwa zainicjował proces uporządko-
wania starego cmentarza ewangelickiego. O jego przeszłości przypomina 
pamiątkowy głaz narzutowy z okolicznościową informacją oraz tablica 
przypominająca parafi ę ewangelicką w Krosnach. Obok tego cmentarza 
powstał cmentarz katolicki jak i została pobudowana kaplica cmentarna 
dla parafi i Krosno.   Oprac. Włodzimierz Gabrielski i Jacek Szeszuła

fot. Joanna Nowaczyk

20 października 
– pamiętamy!

20 października oddaliśmy hołd ofi arom egzekucji z 1939 
r. – 15 mieszkańcom Mosiny i okolic rozstrzelanych na mosiń-
skim rynku w ramach niemieckiej akcji eksterminacyjnej pod 
kryptonimem „Tannenberg”. W uroczystości upamiętniającej to 
tragiczne wydarzenie udział wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych, instytucji, delegacje różnych środowisk, rodziny ofi ar 
oraz mieszkańcy. Na zbiorowej mogile na cmentarzu parafi alnym 
w Mosinie, gdzie w 1939 r. pochowano ciała rozstrzelanych, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. W kościele pw. św. Mikołaja 
odprawiona została msza św. w intencji ofi ar. A po nabożeństwie, 
na mosińskim rynku oddano hołd pomordowanym Polakom 
przy tablicy na pl. 20 Października, upamiętniającej ich ofi arę. 

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu uroczy-
stości Orkiestrze Dętej Stowarzyszenie Muzyczne im. Antoniego 
Jerzaka w Mosinie pod dyrekcją Macieja Kubackiego, harcerzom 
biorącym udział w uroczystości, służbom: Straży Miejskiej, Po-
licji, Ochotniczej Straży Pożarnej z Żabinka i Nowinek, PSS 
Społem, Bractwom Kurkowym oraz wszystkim mieszkańcom 
zaangażowanym w organizację wydarzenia.  

Wartę honorową przed tablicą pamiątkową w miejscu roz-
strzelania pełnili członkowie: Mosińsko-Puszczykowskiego 
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Mosinie, OSP Żabinko i Nowinki. Wartę honorową 
przed Pomnikiem Pamięci i prezentacją pełnili harcerze Hufca 
ZHP Mosina.

„Tannenberg” – tak brzmiał kryptonim hitlerowskiej akcji, 
mającej na celu eksterminację warstwy przywódczej i inteligencji 
w całej Wielkopolsce. Masowych egzekucji dokonano według 
przygotowanych wcześniej list proskrypcyjnych Polaków uzna-
nych z racji swojej przedwojennej działalności za szczególnie 
niebezpiecznych dla III Rzeszy. Wśród nich byli przedstawiciele 
duchowieństwa, politycy, ludzie kultury, nauki i sztuki, przed-
siębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy itd. Od 1 września 
do 25 października 1939 r., w wyniku ponad 760 egzekucji, 
życie straciło ponad 20 tys. Polaków. W Mosinie rozstrzelani 
zostali: Stanisław Kozak - budowniczy, Piotr Bartkowiak – po-
wstaniec wielkopolski, rolnik, Stanisław Jaworski – powstaniec 
wielkopolski, kupiec, Jan Frąckowiak – powstaniec wielkopolski, 
młynarz, Alojzy Szymański – powstaniec wielkopolski, piekarz, 
Stefan Królak – kupiec, Franciszek Kołtoniak – rolnik, Wik-
tor Matuszczak – kowal, Alojzy Kujath – nauczyciel, Antoni 
Roszczak – powstaniec wielkopolski, kupiec, Ludwik Baraniak 
– murarz, Józef Cierżniak – nauczyciel, Wincenty Frankowski – 
powstaniec wielkopolski, malarz, Roman Gawron – lekarz, Józef 
Lewandowski – sołtys Niwki, rzeźnik (wg. kolejności fotografi i). 
W tym samym dniu, w godzinach porannych, w czasie egzekucji 
w Kórniku stracili także życie dwaj mieszkańcy Daszewic: sołtys 
tej wsi Franciszek Dłubała i rolnik Jan Niemczal.  JN
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Przed nami długie jesienne oraz zimowe wieczory, podczas których najchętniej zaszylibyśmy się w domu. Jednak właśnie teraz szcze-
gólnie musimy zadbać o odporność i zdrowie swoje oraz swoich bliskich. Najlepszym sposobem jest oczywiście zapewnienie sobie 
odpowiedniej dawki świeżego powietrza, ruchu i diety. Pomożemy Państwu zyskać więcej energii na nadchodzące dni! Dlatego przy-
gotowaliśmy dla Was nowe zajęcia w OSiR w Mosinie. Poniżej oferta OSiR ul. Krasickiego 16.

OFERTA DLA SENIORÓW
PONIEDZIAŁEK 08:30 - Gimnastyka z elementami jogi 18:00 - Joga dla kręgosłupa
WTOREK 20:00 - Power Pilates
ŚRODA 8:30 - Przebudzenie z Jogą 20:00 - Bachata
PIĄTEK 17:00 - Joga
SOBOTA 10:00 - basic Pilates 11:30 - Joga
Karnety:
• Karnet SENIOR na 1 wejście w tygodniu: 50 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca - 40 zł,
• Karnet do godz. 14.00: 80 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca - 70 zł
• Karnet SENIOR OPEN – na wszystkie zajęcia z oferty OSiR: 80 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca – 70 zł. 

OFERTA DLA DZIECI
PONIEDZIAŁEK 17:00 - MMA „DEVIL” JUNIOR
WTOREK 17:00 - Karate 17:00 - Kids Cross 7+
ŚRODA 17:00- MMA „DEVIL” JUNIOR 17:00 - Zajęcia taneczne 7+
CZWARTEK 17:00 - Karate 18:00 - Jumping Kids 7+
SOBOTA 10:00 - Aktywne Dzieciaki 7+
Karnet JUNIOR: 80 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca – 70 zł. 

OFERTA DLA DOROSŁYCH
W naszej ofercie znajduje się 40 zajęć grupowych o różnym poziomie zaawansowania. Znajdziecie m.in.: Cycling, Zumbę, Bachatę, 

Jumping – fi tness na trampolinach, treningi ogólnorozwojowe dla biegaczy, treningi obwodowe, Cross, zajęcia wzmacniające, zajęcia 
cardio, zajęcia rozciągające i wiele innych. 

Dostępna oferta zajęć znajduje się na stronie www.osirmosina.pl w zakładce Hala ul. Krasickiego 16 -> oferta zajęć.
Karnety:
• Karnet OPEN (zajęcia grupowe, siłownia oraz sauna): 129 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca – 119 zł
• Karnet na zajęcia fi tness (obowiązuje tylko na zajęcia grupowe): 109 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca - 99 zł.
Prosimy o kontakt z naszą recepcją: recepcja@osirmosina.pl lub pod numerem telefonu: tel: 61 101 95 66 oraz 797 720 297

siłownia
Do Państwa dyspozycji znajduje się sala o powierzchni 140 m2 gdzie znajdziecie strefę cardio, strefę wolnych ciężarów, hantle, 

maszyny. Karnety: Karnet OPEN: 89 zł, z Mosińską Kartą Mieszkańca – 79 zł. Karnet na 2 treningi tygodniowo: 70 zł, z Mosińską 
Kartą Mieszkańca – 60 zł. W ofercie znajdziecie również treningi personalne z naszymi trenerami.

*Przy zakupie karnetów dodatkowo pobierana jest jednorazowa opłata administracyjne w wysokości 10 zł – opłata za kartę. Pierwsze 
wejście na zajęcia jest bezpłatne. 

Sport dla każdego z OSiR w Mosinie

 Więcej na: osirmosina.pl / recepcja@osirmosina.pl /  61 101 95 66




