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Straż Miejska – telefon do patrolu: 501 467 312, e-mail: straz.miejska@mosina.pl
Telefony alarmowe

• 112 - numer alarmowy,
• 997 - Policja,

• 998 - Straż Pożarna,
• 999 - Pogotowie Ratunkowe

• 991 - Pogotowie Energetyczne,
• 992 - Pogotowie Gazowe,

• 994 - Pogotowie Wodociągowe.
Poradnie POZ - Gmina Mosina:

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

• PRZYCHODNIE ANDRZEJ TURAJ-SKI: Mosina - ul. Krotowskiego 15, tel. 508 193 495 
• „VIS MEDICA”: Mosina Pl. 20 Października 17, tel. 61 813 24 11, ul. Garbarska 8, 

tel. 61 813 62 06,
• NZPOZ W BABKACH: Babki – Bab-ki 4C, tel. 61 893-99-88, Świątniki - ul. Kórnicka 

8C, tel. 61 642 50 92,
• „MEDICA”: Pecna - ul. Główna 50, tel. 61 28 21 695.

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

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy, tegoroczny numer gazety samorzą-
dowej Gminy Mosina. Na jego łamach przedstawiamy ważne dla naszych 
mieszkańców informacje.

Po odwołaniu Burmistrza Gminy Mosina w wyniku referendum lokalne-
go w listopadzie 2022 r., Prezes Rady Ministrów wyznaczył datę nowych 

wyborów na dzień 5 lutego. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo niezbędne dla wyborców 
informacje dotyczące przedterminowych wyborów włodarza naszej Gminy. 

29 grudnia minionego już roku, Rada Miejska w Mosinie uchwaliła budżet Gminy na rok 2023. 
Największe zainteresowanie mieszkańców skierowane jest zawsze na planowane inwestycje. 
Dlatego tradycyjnie i w tym, styczniowym numerze, znajdziecie Państwo plan tegorocznych 
wydatków inwestycyjnych. Z informacji praktycznych przydatny będzie również całoroczny  
harmonogram wywozu śmieci, a także kompendium wiedzy na temat możliwości dofinanso-
wania wymiany źródła energii.

Niekorzystne, ogólne zjawiska ekonomiczne, mają wpływ również na sytuację finansową 
jednostek samorządu terytorialnego, wymuszając oszczędności. Nie uniknął ich także budżet 
Gminy Mosina na rok 2023. Dotknęły one między innymi nasze, samorządowe wydawnictwo. Ze 
względu na ograniczenie budżetowych środków dedykowanych „Informatorowi Mosińskiemu”, 
w tym roku jego formuła wydawnicza może ulec zmianie, szczególnie w zakresie dystrybucji 
gazety, która dotychczas dostarczana była do Państwa skrzynek. 

O wszelkich zmianach, jeśli takie będą musiały nastąpić, będziemy Państwa informować. 
Tymczasem zapraszam do lektury najnowszego numeru. 

Joanna Nowaczyk
Redaktor naczelny

Dochody według działów

Dział Treść Wartość w zł

020 Leśnictwo 10 500,00 

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

1 350 000,00

600 Transport i łączność 27 413 794,51

630 Turystyka 30 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 417 320,30  

750 Administracja publiczna 1 468 640,81

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

6 490,00  

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa

20 000,00

756

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

84 988 144,37

758 Różne rozliczenia 39 500 487,00

801 Oświata i wychowanie 825 288,00 

852 Pomoc społeczna 2 107 704,00

855 Rodzina 7 720 880,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 544 535,68

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 

926 Kultura fizyczna 1 433 477,00

Razem: 190 917 261,67
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Dochody według działów

Dział Treść Wartość w zł

020 Leśnictwo 10 500,00 

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

1 350 000,00

600 Transport i łączność 27 413 794,51

630 Turystyka 30 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 417 320,30  

750 Administracja publiczna 1 468 640,81

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

6 490,00  

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa

20 000,00

756

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

84 988 144,37

758 Różne rozliczenia 39 500 487,00

801 Oświata i wychowanie 825 288,00 

852 Pomoc społeczna 2 107 704,00

855 Rodzina 7 720 880,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 544 535,68

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 

926 Kultura fizyczna 1 433 477,00

Razem: 190 917 261,67

WYDATKI według działów

Dział Treść Wartość w zł

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 189 305,80    

020 Leśnictwo 72 052,50   

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

1 350 000,00

600 Transport i łączność 39 281 483,08  

630 Turystyka 309 104,60  

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 969 963,33   

710 Działalność usługowa 116 250,00    

750 Administracja publiczna 17 779 537,07

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

6 490,00 

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa

2 727 863,90

757 Obsługa długu publicznego 2 065 000,00    

758 Różne rozliczenia 1 592 715,02

801 Oświata i wychowanie 76 089 216,57     

851 Ochrona zdrowia 1 021 000,00 

852 Pomoc społeczna 5 586 535,37   

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 687 713,60  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 370 831,66

855 Rodzina 8 825 807,43

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 251 433,10  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 613 560,75  

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

23 850,00 

926 Kultura fizyczna 5 070 837,89

Razem: 197 000 551,67  

Dochody: 190 917 261,67zł, w tym bieżące – 153 430 338,55 zł, 
a majątkowe – 37 486 923,12 zł
Wydatki: 197 000 551,67 zł, w tym bieżące – 150 107 656,44 zł, 
a majątkowe – 46 892 895,23 zł

Budżet GMINY MOSINA na rok 2023

Szanowni Państwo,

przełom kolejnych lat to 
tradycyjnie czas zmian. 
Jest to też czas ważnych 
postanowień. Z punktu 
widzenia Gminy Mosina, 
kluczowe było przyjęcie 
przez Radę Miejską bu-
dżetu na 2023 rok. 

Budżet ten można różnie 
nazywać. Dla jednych bę-
dzie on trudnym, dla in-
nych spełniającym marze-
nia, czy też oczekiwania. 

Dla jeszcze innych będzie on po prostu budżetem trzech burmi-
strzów, ponieważ jego projekt przedstawił mój poprzednik, swoje 
poprawki wnieśli radni, a mój następca i ja mamy za zadanie jak 
najlepiej zrealizować te ustalenia. 

Co jednak bardzo ważne, przy realizacji takich założeń trzeba 
też właściwie reagować na zmieniające się okoliczności i wnosić 
do budżetu śródroczne poprawki. Z tych, które dostrzegam w tym 
krótkim okresie pełnienia funkcji burmistrza, na pewno warto 
pilnie wzmocnić takie dziedziny, jak poprawa warunków obsługi 
klientów Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej, przy-
wrócenie walorów, w tym użytkowych, zabytkom gminnym, czy 
też ochrona powietrza oraz poprawa współpracy z samorządami 
pomocniczymi. Liczę, że wkrótce wszystkie te zagadnienia znajdą 
odzwierciedlenie w budżecie, ponieważ działania w każdej z tych 
kwestii już zacząłem wdrażać.

Przed Państwem też bardzo ważna decyzja jako całej społecz-
ności lokalnej. Wkrótce będą nowe wybory Burmistrza Gminy 
Mosina. Życzę zadowolenia z ich wyniku.

Tymczasem dziękuję za wszystkie, wspólne działania na rzecz 
Gminy Mosina. Liczę, że przed Gminą Mosina, jak i przed każdym 
z Państwa jest dobry czas.          

      Pozdrawiam serdecznie
Marcin Lis

Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
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Budżet 2023 – wydatki inwestycyjne
l.p. Nazwa i opis zadania Plan w zł.

Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Mosina:

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

  2. Rozwój sieci wodociągowej w obszarze „Majątku Rogalin”. 80 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina:

3. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa 500 000,00

4. Projekt kanalizacji sanitarnej  na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca 500 000,00

5. Niskoemisyjny tabor transportowy:  zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej 5 850 000,00  / *1

Współpraca z Województwem Wielkopolskim:

6. Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi woj.) 80 000,00 / *2

7. Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze woj. DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i  
Krosinko ul. Wiejska.

197 000,00

Współpraca z Powiatem Poznańskim:

8.

Projekt chodnika Borkowice 110 000,00

Projekt chodnika w Radzewicach 40 000,00

Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie  drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - 
Żabinko do granicy Gminy Mosina

75 000,00

Projekt i budowa ścieżki rowerowej Nowinki-Pecna 50 000,00

9. Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach 10 000,00

10. Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach 20 000,00

11. Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątniki – ul. Śremska, Świątniki, Dyma- 150 000,00

12. Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzało-
wej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna

400 000,00 / *3

13.

Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej 6 400 000,00 /* 4

Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie 704 100,00

Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie 300 000,00 / *5

Koncepcja i projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką 60 000,00

Projekt ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) Projekt ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) 160 000,00

Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli 138 726,00

Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie 96 892,00

Projekt ul. Piaskowej w Krosinku 58 000,00

Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie 63 015,00

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej 150 000,00

Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku 100 000,00

Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie 50 000,00

Projekt chodnika Żabinko 150 m 20 000,00

Projekt odwodnienia dla miejscowości Mieczewo 20 000,00

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

Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m) 150 000,00
Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie 150 000,00

Budowa ul. Piaskowej w Mosinie 10 000,00

Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap 70 000,00



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU 5

INFORMATOR MOSIŃSKImosina.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko w obrębie Sowiniec 200 000,00

Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie 20 000,00

Projekt połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim 10 000,00

Projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie 100 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach 96 863,54

Przebudowa skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Strzelecką 10 000,00

Projekt utwardzenia z odwodnieniem ul. Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie 100 000,00

Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu 20 000,00

Ścieżka rowerowa Drużyna – Borkowice 5 000,00

Projekt ul. Mokrej w Mosinie 50 000,00

Projekt ul. Krosińskiej w Mosinie 50 000,00

Projekt ul. Skrzynka i część ul. Góreckiej w Krosinku 50 000,00

Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina (założenia - wykonanie) 10 000,00

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

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

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

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

Projekt budowy ul. Dolnej w Daszewicach 10 000,00

Budowa ul. Tylnej w Krośnie – etap 1 50 000,00

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

14.
Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika – kontynuacja zadania 36 309,71

Mieczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie 10 000,00

Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:

15.

Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania 18 154,86

Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystań 18 040,14

Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie 25 755,23

16.
Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych: Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez 
nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)

14 731 493,56 /*6

17. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: Świątniki – projekt i prace przygotowawcze związane z 
realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda)

23 041,08

18.
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych: Borkowice - Bolesławiec: 

Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu
18 642,43

19. Modernizacja wieży widokowej: ekspertyzy i projekt 10 000,00

20. Ożywianie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego - koncepcja 10 000,00

21. Wykupy gruntów: Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa 300 000,00

22. Budowa obiektów mieszkalnych 100 000,00

23.
Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego: rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infra-

struktury informatycznej.
20 000,00

24.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice: zakup serwerów, oprogra-

mowania oraz innych elementów systemu teleinformatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie ulica Dworcowa 

1 267 344,51 / *7

25. Strażnica OSP Nowinkach: Projekt strażnicy na dz. 178 w Nowinkach 80 000,00

26.
Obiekt magazynowo – garażowy: projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miej-

skiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska
10000
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27. Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja: 
Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2

80 000,00

28.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku: Rozbudowa o salę gimnastyczną i część dydaktyczno-wychowawczą 2 884 797,26

29. Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie: zabezpieczenie pod obiekt edukacyjny 5 000,00

30.
Szkoła Podstawowa w Czapurach – rozbudowa: koncepcja/projekt rozbudowy lub budowy obiektu edukacyjnego 

w Czapurach
20 000,00

31.
Szkoła Podstawowa w Rogalinku – pierwsze wyposażenie – meble na wymiar i sprzęt multimedialny: zakup 

wyposażenia
350 1119,50

32. Zakup kontenera na żywność 50 000,00

33. PSZOK w Mosinie: projekt budowlany 60 000,00

34.
Niskoemisyjny tabor transportowy: zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami 

o niskiej emisji spalin
5 100 000,00  / *8

35.
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych: dotacja na dofinansowanie kosztów 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
200 000,00

Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego:

36.

Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej 35 000,00

Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej 110 000,00

Opłaty przyłączeniowe 5 000,00

37. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina: projekt i wykonanie modernizacji 300 000,00

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:

38.

W ramach Funduszu Sołeckiego:

Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach 8 000,00

Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego 6 000,00

W ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:

Daszewice: Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach 21 000,00

Żabinko: Zakup lampy solarnej - oświetlenie przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej 7 000,00

39. Skatepark: budowa skateparku w Mosinie 140 000,00

40. Budowa strefy street-workout w Mosinie: dz. Nr 2700/52 i 2700/53 50 000,00

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy:

41. W ramach budżetu Gminy Mosina: Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku 7 763,00

Wydatki w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:

42.

Osiedle nr 1: Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku 25 906,44

Osiedle nr 5: Rewitalizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ul. 
Krosińskiej

23 268,22

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

43.
Baranówko: Zakup altany ogrodowej 16 118,53

Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa 30 000,00

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

44.

Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posado-
wienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku

38 087,91

Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 17 361,32

Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej 25 411,06

Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) 20 000,00

Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) 37 361,32

Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) 15 000,00

Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej 30 000,00
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Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 24 927,31

Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 13 000,00

Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:

Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posado-
wienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku

19 043,96

Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej 12 705,53

Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) 20 680,66

45. Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czapurach: Remont systemu wentylacji i dachu w świetlicy 400 000,00

46.
System fotowoltaiczny na budynkach świetlic: Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach 

świetlic w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach
250 000,00

47. Rogalinek – zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem 70 000,00

48.
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare: Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwar-

dzeniem podłoża
200 000,00

49. Modernizacja budynku MOK  przy ul. Dworcowej: Remont wejścia do budynku MOK od ul. Dworcowej 4 400 000,00

50. Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja 10 000,00

51. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach 150 000,00

52. Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 125 000,00

53. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1 750 000,00

54. Utwardzenie dojazdu do stadion przy ul. Konopnickiej 40 000,00

Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy

55.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:

Bolesławiec - Borkowice: projekt i doposażenie placu zabaw 26 500,00

Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 31 319,34

Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:

Czapury: Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 28 680,66

Osiedle nr 2: Modernizacja placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie 39 465,15

Ogółem  

46 892 895,23 
(w tym: 

24 888 600,92
 – środki z innych 

źródeł w tym Rządo-
wy Fundusz Polski Ład,

1 170 033,81 
– środki UE)

*1 – w tym 4 972 500,00 – środki z innych źródeł
*2 – w tym 50 000,00 –  jw.
*3 – w tym 200 000,00 – jw.
*4 – w tym 4 960 816,36 – jw.
*5 – w tym 215 791,00 –  jw.
*6 – w tym 9 491 493,56 – jw.
*7 – w tym 1 077 242, 81 – środki z UE
*8 – w tym 4 998 000,00 – środki z innych źródeł

Budżet Gminy Mosina na rok 2023 uchwalony przez Radę Miejską w Mosinie na sesji 29 grudnia 2022 r. wraz z załącznikami,  
w tym – z planem wszystkich wydatków jednostek pomocniczych i wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023, dostępny jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej->Urząd Miejski w Mosinie->Prawo ->Budżet Gminy Mosina 
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Sprawozdanie 
Burmistrza 
Gminy 
Mosina
- ważniejsze 
działania i decyzje 
12 – 23 grudnia 2022

BUDYNKI I BUDOWLE ORAZ DROGI 
I CHODNIKI ->S. 9

OŚWIETLENIE I MONITORING
Oświetlenie drogowe:
• dokumentacja projektowa – wykonano  

i uzyskano pozwolenie na budowę: Dymaczewo 
Stare – ul. Leśna, Dereniowa, Krosinko – ul. 
Czeremchowa, Magnoliowa, Rogalinek – ul. 
Kręta, ul. Sikorskiego dz. nr 132/5 i 132/11, 
Rogalin - os. Pod Dębami, ul. Bukowa, Cza-
pury – ul. Polna, teren Glinianek od parkingu 
do plaży, Drużyna – ul. Jesionowa, Nowinki 
– ul. Klonowa, Drużyna – odcinek przy drodze 
powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej,

• budowa – zakończono i dokonano odbioru: 
Mosina – ul. Krańcowa, Osiedle nr 2 (instalacja 
2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego), 
Krosinko - ul. Piaskowa i Malinowa, Dyma-
czewo Stare - ul. Nad Stawem, Sowinki - ul. 
Miętowa, Nad Lasem, Borkowice - ul. Łubi-
nowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa, 
Borkowice – ul. Mosińska, Sasinowo – ul. Leśna 
(kontynuacja), Rogalin – działka nr 207 (boisko 
trawiaste), 

• zawarto umowę z wykonawcą na budowę: 
Dymaczewo Nowe – ul. Wspólna, Mosina - 
ul. Gajowa, Stryjeńskiej, Malczewskiego, Mie-
czewo – ul. Wierzbowa, Lipowa, Borkowice 
- boisko piłkarskie, Sowinki – ul. Nad Lasem  
w Sowinkach,

• budowa lamp solarnych – zakończono  
i dokonano odbioru: lampy przy drodze do-
jazdowej do cmentarza w Krośnie, lampy 
na ul. Kasztanowej w Mieczewie; w trakcie 
realizacji – projekt i budowa 2 lamp przy 
altance edukacyjno-przyrodniczej. 

Monitoring: 
Zakończono i dokonano odbioru: Kro-

sinko-Ludwikowo – zakup i montaż kamer 
zewnętrznych i wewnętrznych na terenie 
działki 149/6 oraz w budynku świetlicy 
wiejskiej zawarto umowę na wykonanie: 
Mieczewo – monitoring wizyjny w świetlicy 
i terenu wokół świetlicy wiejskiej (wariant 
I); odstąpiono od zadania: Mosina - Osiedle 
nr 2 - montaż monitoringu na placu zabaw 

przy ul. Nizinnej (brak możliwości technicz-
nych włączenia monitoringu do lokalnego 
systemu), monitoring placu zabaw przy ul. 
Powstańców Wlkp. (problem z możliwościa-
mi technicznymi przesyłu obrazu). 
KANALIZACJE I WODOCIĄGI 

• opracowanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej dla budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami w ul. bocznej 
od ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku 
do ZUK) – w trakcie prac projektowych, bu-
dowa sieci wodociągowej w Sowińcu wraz  
z przyłączami do granicy działek – uzyska-
no pozwolenie na użytkowanie, przyłącze 
wodociągowe do świetlicy wiejskiej w So-
winkach – przygotowano zapytania oferto-
we wraz z zebraniem ofert od wykonawców. 
Oferty cenowe przewyższają zabezpieczone 
środki w budżecie, konieczność zwiększenia 
zabezpieczenia – odstąpienie od realizacji.

• przygotowano: 27 decyzji administracyj-
nych dot. ustalenia warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu, uwzględniając 
decyzje odmowne, zmiany decyzji oraz prze-
niesienia decyzji, wydano 33 zaświadczenia/
postanowienia o odmowie wydania zaświad-
czenia oraz opinii urbanistycznych dotyczą-
cych przeznaczenia terenu w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wynikających ze studium oraz związanych 
z rewitalizacją, sporządzono 66 wyjaśnień, 
stanowisk, zawiadomień oraz interpretacji; 
odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym 
opiniowaniu podlegały: mpzp obejmujący 
część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń, 
mpzp „Daszewice – rejon ul. Kasztanowej” 
(na kolejnym posiedzeniu zaplanowano opi-
niowanie mpzp „Dolina Kopla” obejmujący 
część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice; 
ogłoszono wyłożenie do publicznego wglą-
du projektu mpzp dla terenów przy Jeziorze 
Budzyńskim w Mosinie (uwagi do projektu 
planu należy składać na piśmie w nieprze-
kraczalnym terminie do 13 lutego 2023 r.).

• gospodarka odpadami i utrzymanie 
czystości i porządku: interweniowano  
w sprawach zgłoszeń nienależytego odbioru 
odpadów od mieszkańców, usuwano niele-
galne wysypiska odpadów na nieruchomo-
ściach Gminy, spotkanie z AWOŚ w sprawie 
programu Aquarius wspierającego prowadze-
nie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
monitorowania i kontrolingu w tym zakresie.

• ochrona powietrza: realizacja gminnego 
programu w sprawie dotacji celowej w zakre-

sie ograniczenia niskiej emisji – od 12 do 23 
grudnia 2022 r. rozliczono 10 dotacji, realiza-
cja Programu „Czyste Powietrze” - od 12 do 
23 grudnia 2022 r. 5 wniosków o udzielenie 
dofinansowania oraz 4 wnioski o płatność 
w ramach programu, Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków (CEEB) – od 12 do 
23 grudnia 2022 r. urząd wprowadził do 
ewidencji 68 deklaracji (do CEEB z terenu 
gminy na 22.12. wprowadzonych było 11 974 
deklaracji tj. dla 67 % punktów adresowych. 

• leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo i opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami: spłynęły 2 
oferty dot. zamówienia na pełnienie cało-
dobowego pogotowia interwencyjnego ds. 
zwierząt dzikich, dziko żyjących oraz bez-
domnych na terenie gminy, 1 oferta dot. 
zamówienia na usługi weterynaryjne i po-
zyskano 1 ofertę oraz przygotowano umowę 
dot. zapewnienia gotowości przyjęcia, opieki 
i wyżywienia zwierząt gospodarskich z te-
renu gminy – na rok 2023, przygotowano 
porozumienie z ZUK na zapewnienie opie-
ki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy  
w punkcie czasowego pobytu zwierząt, wyło-
żono do publicznego wglądu na okres 60 dni 
(od 19 grudnia 2022 do 16.02.2023 r.) projekt 
aneksu do uproszczonego planu urządzenia 
lasu w Dymaczewie Starym.

Wydano 13 zarządzeń w sprawach: ogłoszenia 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w 2023 r. (2), ogłoszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenia na okres nie dłuższy niż 3 lata 
(2), dostawy i montażu wyposażenia kom-
puterowo-audiowizualnego w SP Rogalinek, 
odbioru i transportu odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych, zagospodaro-
wania odpadów komunalnych powstających 
na terenie nieruchomości zamieszkałych  
w styczniu 2023 r.(2), zmiany planu finansowe-
go Urzędu Miejskiego w Mosinie na realizację 
zadań finansowanych ze środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, zmiany planu fi-
nansowego dla wydzielonego rachunku środ-
ków przeznaczonych na pomoc obywatelom 
Ukrainy zwanego „Fundusz Pomocy”, zmiany 
planu finansowego dla zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej, funkcjonowania Targowiska 
Miejskiego w Mosinie w dniu 22 grudnia 2022 
r., zgłoszenia kandydatur na członków komisji 
konkursowych do opiniowania ofert złożonych 
w otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych w 2023 r. 

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

Na podstawie sprawozdania Burmistrza 
na sesję RM oprac. Joanna Nowaczyk

KRONIKA INWESTYCJI

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

OCHRONA ŚRODOWISKA

ZARZĄDZENIA
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HARMONOGRAMy WYWOZU  odpadów 2023
Informacji udzielaja: PUK Mosina, nr tel. /61/8 132-337, /61/8 132-321 wew. 2 kom. 697-888-420 e-mail: wywozy@pukmosina.pl.  

W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia, termin wywozu może ulec przesunięciu na dzień po 
terminie, określonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach spełniających normę PN-EN-840-1) przed 
posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00 

Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH
miasto mosina

GMINA MOSINA

ODPADY ZMIESZANE
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Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH 

Prosimy mieszkańców o ustawienie worków lub opisanych pojemników z wysegregowanymi surowcami przed posesje w dniach określonych 
w podanym harmonogramie do godz. 6:00. Pojemniki, w których mogą być wystawione odpady muszą spełniać normę PN-EN-840-1. Worki 
powinny być pełne i zawiązane, butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wrzuceniem do worka.

* za wyjątkiem ulic: Zielona, Leśna, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Spokojna, ** za wyjątkiem ulic: Parkowa, Skrzynka, Kociołek, Różana, Górecka

Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH 

ODPADY SEGREGOWANE

miasto mosina

GMINA MOSINA
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Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH 

     Termin odbioru odpadów biodegradowalnych w tym choinek Bożonarodzeniowych. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz 
tzw. odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów 
o nazwie BIOODPADY, tak jak w sąsiednich gminach. BIOODPADY nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folie, worki, 
oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła.

ODPADY SEGREGOWANE ODPADY BIO

GMINA MOSINA

miasto mosina

GMINA MOSINA
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Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH JEDNORODZINNYCH 

Każdy z mieszkańców, który wytwarza popioły jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości  w pojemnik plastikowy o pojemności: 
120 lub 240 l w kolorze czarnym lub grafitowym z napisem ,,POPIÓŁ’’. Prosimy o wystawienie odpadów  tylko w opisanych pojemnikach, 
spełniających normę PN-EN-840-1 przed posesję w dniach wyżej określonych w harmonogramie do godz. 6:00. 

* - za wyjątkiem ulic na os. Leśnym: - Agrestowa, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, 
Jeżynowa, Kokosowa, Leśna, Malinowa, Młyńska, Morelowa, Nad Potokiem, Orzechowa, Pomarańczowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Tru-
skawkowa, Wisniowa, Żurawinowa

POPIOŁY

miasto mosina

GMINA MOSINA
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* - za wyjątkiem ulic na os. Leśnym: - Agrestowa, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, 
Jeżynowa, Kokosowa, Leśna, Malinowa, Młyńska, Morelowa, Nad Potokiem, Orzechowa, Pomarańczowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Tru-
skawkowa, Wisniowa, Żurawinowa

wspólnoty mieszkaniowe, budynki wielorodzinne
odpadY ZMIESZANE, BIO, SEGREGOWANE, POPIÓŁ

Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz 
tzw. odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego należy zbierać RAZEM w pojemnikach, jako frakcję odpadów 
o nazwie BIOODPADY, tak jak w sąsiednich gminach. Pojemniki do składowania odpadów zmieszanych i biodegradowalnych muszą 
spełniac normę spełniających PN-EN 840-1 lub PN-EN 840-2. Nie dotyczy to pojemników typu „dzwon”. BIOODPADY nie mogą być 
wrzucane do pojemników, zapakowane w folie, worki, oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych - muszą być wrzucane bezpośrednio 
do kubła. W przypadku dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia, termin wywozu może ulec przesunięciu 
na dzień po terminie, określonym w harmonogramie. Każdy z mieszkańców, który wytwarza popioły jest zobowiązany do wyposażenia 
nieruchomości w pojemnik plastikowy spełniający normę PN-EN 840-1 o pojemności: 120 lub 240 l w kolorze czarnym lub grafitowym 
z napisem ,,POPIÓŁ’’.

HARMONOGRAM ODBIORU 
PRZETERMINOWANYCH LEKÓW 

Z APTEK

Harmonogram wywozu 
odpadów wielkogabarytowych

 zostanie dostarczony mieszkańcom bezpośrednio przez Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. Będzie również dostępny 
na stronie internetowej mosina.pl -> Dla Mieszkańca->Gospodarka 

odpadami, a także w aplikacji EKO Harmonogram.

GMINA MOSINA
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• Dotacji podlega m.in.: wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian  
i dachu, montaż nowego źródło ciepła np. pompy ciepła, kotła gazo-
wego, kotła olejowego, kotła zgazowującego drewno, kotła na pallet 
drzewny, ogrzewania elektrycznego, instalacji co i cwu, wentylacji 
mechanicznej, mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Termin składania wniosków - nabór jest ciągły, przy czym pod-
pisywanie umów jest możliwe do 31.12.2027 r.
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, 
jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu 
maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Maksymalna kwota dotacji: 

- najwyższy poziom dofinansowania: do 135 000 zł + 1 200 zł na 
audyt energetyczny,

- podwyższony poziom dofinansowania: do 99 000 zł + 1200 zł 
na audyt energetyczny,

- podstawowy poziom dofinansowania: do 66 000 zł + 1200 zł 
na audyt energetyczny.
 • Wnioski składamy w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu: ul. Szcze-
panowskiego 15A, 60-541 Poznań lub za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego w Mosinie – Punktu Konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.
 • Telefony: WFOŚiGW w Poznaniu - 61 4499 254, 61 4499 255, 
punkt „Czyste Powietrze” - 61 1018 248. 
 • Szczegóły: www.wfosgw.poznan.pl->Czyste Powietrze->Informacje 
o Programie->Aktualny nabór dla dotacji 

Powiat Poznański – Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu
 • Dotacji podlega montaż ogrzewania elektrycznego, ogrzewa-
nia gazowego, ogrzewania olejowego, kotła na biomasę, pompy 
ciepła, pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz ogrzewania 
elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną.
 • Termin składania wniosków: od 2 stycznia do 31 sierpnia 2023 r.
 • Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, rozpoczęcie 
przedsięwzięcia po podpisaniu umowy.

 • Maksymalna kwota dotacji:
- sieć ciepłownicza, ogrzewanie elektryczne, kocioł na biomasę, 

ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe do 10 000 zł,
- pompa ciepła do 15 000 zł,
- pompa ciepła wraz z fotowoltaiką, ogrzewanie elektryczne wraz 
z fotowoltaiką do 20 000 zł.

 • Wnioski składamy w siedzibie Starostwa: ul. Jackowskiego 
18, 60-509 Poznań.
 • Telefon: 618410 545, 612269 233, 618470750;
 • Szczegóły: www.bip.powiat.poznan.pl->Likwidacja źródeł 
niskiej emisji 

Gmina Mosina – Urząd Miejski 
w Mosinie
 • Dotacji podlega montaż: pompy ciepła, kotła gazowego, kotła 
lub pieca elektrycznego, kotła na paliwo stałe, kotła na biomasę 
oraz kolektorów słonecznych dla potrzeb wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej.
 • Termin składania wniosków: od 2 stycznia do 30 września 
2023 r. lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Gminy.
 • Wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, rozpoczęcie 
przedsięwzięcia po podpisaniu umowy.
 • Maksymalna kwota dotacji:
- ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła 

do 5 000 zł,
- kocioł na biomasę oraz kocioł na paliwo stałe do 4 000 zł,
- kolektory słoneczne do 3 000 zł.

 • Wnioski składamy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 • Telefon: 61 1018 248, 61 1018 245, 61 1018 247;
 • Szczegóły: www.mosina.pl->Dla Mieszkańca->Ochrona Śro-
dowiska->Dotacja gminna na wymianę ogrzewania 

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z waru
kami udzielenia dotacji. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Czyste Powietrze

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2023 roku
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Mieszkańcy Gminy Mosina z największą liczbą 
złożonych wniosków w powiecie poznańskim

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu https://www.wfosgw.poznan.pl/
czyste-powietrze/dla-gmin/ ukazał się ranking dotyczący liczby składa-
nych wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Według danych 
mieszkańcy Gminy Mosina są liderami w liczbie złożonych wniosków 
w powiecie poznańskim i sumaryczną kwotą wypłaconych dotacji. 

Dziękujemy za aktywną postawę w trosce o poprawę jakości powie-
trza. 
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INFORMACJA
OBOWIĄZEK udokumentowania wywozu nie-
czystości ciekłych ze zbiorników bezodpły-
wowych oraz z osadników 
przydomowych i oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż godnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek udokumento-
wania w formie umowy usług wykonywanych przez gminną jednostkę 
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych (rejestr przedsiębiorców 
dostępny jest na stronie www.mosina.pl w zakładce odpady)  przez 
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Ponadto, właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospo-
darczą, w wyniku której powstają odpady komunalne mają obowiązek 
udokumentowania w formie umowy usług wykonywanych przez 
gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do re-
jestru działalności regulowanej (rejestr dostępny na stronie www.
mosina.pl – zakładka odpady) przez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi.

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie 
gminy Mosina prowadzona jest kontrola dotycząca prawidłowości 
gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w trakcie której właści-
ciel nieruchomości powinien okazać rachunki oraz umowy – brak 
dokumentów jest wykroczeniem.

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy 
podać faktyczną ilość osób zamieszkujących nieruchomość (nie po-
dajemy ilości osób zameldowanych). Brak złożenia deklaracji podlega 
karze grzywny. 
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Głosowanie w lokalach wyborczych 
5 lutego 2023 r.

od godz. 7.00 do godz. 21.00

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 12 stycznia 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Miejska Ko-
misja Wyborcza w Mosinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza  
w wyborach przedterminowych Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.

 
1. MICHALAK Dominik Paweł, lat 32, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, 

zam. Mosina, 
zgłoszony przez KWW DOMINIKA MICHALAKA

Jeden kandydat - jak głosować

W przedterminowych wyborach samorządowych na Burmistrza Gminy Mosina, do pełnienia tej funkcji kandyduje 
Dominik Michalak zgłoszony przez KWW Dominika Michalaka. Jest on jedynym, zarejestrowanym kandydatem, którego 
wyborcy znajdą na kartach do głosowania: 

Jak oddać głos, by był on ważny: 

1. Jeżeli chcesz zagłosować na kandydata, postaw znak „X” w kratce przy słowie „TAK”.
2. Jeżeli nie chcesz zagłosować na kandydata, postaw znak „X” w kratce przy słowie „NIE”.
3. Jeżeli postawisz znak „X” w obu kratkach, albo nie postawisz znaku „X”  w żadnej kratce, Twój głos będzie nieważny.
4. Znak „X”, to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.  

     

      MICHALAK Dominik Paweł

TAK

NIE



OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 stycznia 2023 r.

            Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. Nr 1277), podaje się 
do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w przedterminowych wyborach 

Burmistrza Gminy Mosina zarządzonych na dzień 5 lutego 2023 r.:

Nr obwo-
du głoso-
wania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1. CZAPURY
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2.
BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, 
KUBALIN, WIÓREK

Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3. DASZEWICE Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice

4. ROGALINEK, SASINOWO
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 19, 62-022 Rogalinek
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5. ROGALIN
Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6. MIECZEWO, RADZEWICE, ŚWIĄTNIKI Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki

7.
BOLESŁAWIEC, BORKOWICE, 
DRUŻYNA, NOWINKI

Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki

8. KONSTANTYNOWO, PECNA
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9.
DYMACZEWO NOWE, 
DYMACZEWO STARE, JEZIORY, KRO-
SINKO, LUDWIKOWO

Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10.

KROSNO, ulice: Główna, Graniczna, Jasna, Jesienna, Kamienna, Krosińska, Leśna, 
Nadleśna, Orzechowa, Piaskowa, Pogodna, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, 
Sosnowa, Spokojna, Tęczowa, Tylna (od ul. Piaskowej do ul. Jesiennej), Wiosenna, 
Zielona, Żwirowa

 Zespół Szkół, ul. Główna 43, 
 62-050 Krosno
 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców    
 niepełnosprawnych

11. 
KROSNO, ulice: Boczna, Krótka, Miodowa, Nektarowa, Olszynkowa, Osiedle Mio-
dowe, Osiedle Olszynka, Polna, Tylna (od ul. Bocznej do ul. Piaskowej)

Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 
62-050 Krosno 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

12.

MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Akacjowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabo-
wa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, 
Kasztanowa, Kolejowa (od ul. Śremskiej do ul. Leszczyńskiej), Leszczyńska (od ul. 
Śremskiej do ul. Skrytej), Łazienna, Ogrodowa, Olchowa, Strzałowa, Strzelecka (od 
ul. Leszczyńskiej do ul. Głogowej), Torowa, Wierzbowa

Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 
62-050 Mosina

13.

MOSINA - Osiedle nr 3, ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Gierymskiego, Artura 
Grottgera, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 
Głogowa, Henryka Siemiradzkiego, Jacka Malczewskiego, Jana III Sobieskiego, Jana 
Cybisa, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Juliana Ursyna Niemcewicza, Katarzyny 
Kobro, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, 
Krasickiego, Królowej Jadwigi, Leona Wyczółkowskiego, Leszczyńska (od ul. Skrytej 
do granic miasta), Mieszka I, Skryta, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Batorego, 
Strzelecka (od ul. Głogowej do granic miasta), Władysława Jagiełły, Władysława 
Łokietka, Władysława Strzemińskiego, Wojciecha Kossaka, Zofii Stryjeńskiej

Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 
62-050 Mosina
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych



15.

MOSINA - Osiedle nr 6, ulice: Budzyńska, Aleksandra Fredry, Kilińskiego (od ul. 
Mickiewicza do ul. Szosa Poznańska), Kołłątaja, Konopnickiej (od ul. Krotowskiego 
do ul. Orzeszkowej), Krotowskiego (od ul. Mostowej do ul. Budzyńskiej), Krótka, 
Mickiewicza, Na Wzgórzu, Niepodległości, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, 
Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska, 
Harcerska, Fiedlera, Henryka Łasaka, Stanisława Marusarza, Szosa Poznańska (od ul. 
Krotowskiego do ul. Poniatowskiego), Tadeusza Ślusarskiego, Glinki, Cegielniana;

MOSINA - Osiedle nr 7, ulice: Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, 
Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrieli Zapolskiej, Huberta Wagnera, 
Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Ka-
zimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej 
do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii 
Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Władysława Komara

Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 
62-050 Mosina

16.

MOSINA - Osiedle nr 1, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. 
Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), 
Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do Placu 20 Października), 
Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, rondo Budzyń, 
Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spo-
kojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Waw-
rzyniaka, Wąska

Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy, 
ul. Kościelna 2, 
62-050 Mosina

17.

MOSINA - Osiedle nr 2, ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, 
Czarnokurz, Gajowa, Jałowcowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Piotra Mocka, 
Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Mariana Obsta, Osie-
dlowa, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, 
Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, 
Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec

Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Szkolna 1, 
62-050 Mosina
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

18.
MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Agrestowa, Czarnieckiego, Morelowa, Obrzańska, 
Sowiniecka (północna strona od torów do ul. Topolowej), Sowińskiego (od ul. To-
polowej do torów kolejowych), Śliwkowa, Targowa, Wiatrowa

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, 
ul. Topolowa 2, 
62-050 Mosina

19.
MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Gruszko-
wa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Piaskowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, 
Sowińskiego (od ul. Topolowej do ul. Marcinkowskiego), Topolowa, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

20.

MOSINA - Osiedle nr 4, ulice: Bruno Schulza, Cypriana Kamila Norwida, Dembow-
skiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, 
Sowiniecka (północna strona: od ul. Topolowej do granic miasta; południowa stro-
na: od torów kolejowych do granic miasta), Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wiosny 
Ludów, Witolda Gombrowicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

21.
SOWINIEC, SOWINKI, BOGULIN, BARANOWO, KRAJKOWO, BARANÓWKO, 
ŻABINKO

Klub Rolnika, Sowinki 1C, 
62-050 Sowinki

14.

MOSINA - Osiedle nr 5, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, 
Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Wrzosowa, Wybickiego, Stani-
sława Lema, Śremska (od torów kolejowych do granicy miasta)

Mosiński Ośrodek Kultury, 
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych



INFORMACJE Z URZĘDU INFORMACJE Z URZĘDU20

INFORMATOR MOSIŃSKI styczeń 2023

Meldunek a miejsce zamieszkania
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym we-
dług faktycznego miejsca zamieszkania podatników. Jeśli nie je-
steś zameldowany w Gminie Mosina, ale mieszkasz na jej terenie, 
możesz swój podatek przekazać Gminie Mosina, wskazując ją  
w rozliczeniu PIT. 

Meldunek
Meldunek jest dla gminy bardzo istotny. Pozwala na oszacowanie 

dokładnej liczby mieszkańców, a tym samym ich potrzeb, plano-
wanie obwodów szkolnych, przeprowadzanie wyborów, czy też 
pomaga uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji dziecka do 
przedszkola i szkoły.

Wystarczy informacja w deklaracji PIT
Jak przekazać podatek? Wystarczy poinformować Urząd Skar-

bowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, czyli ten, 
który odpowiada faktycznemu miejscu zamieszkania podatnika. 

Mosińska Karta Mieszkańca /MKM/
MKM to element polityki promocyjnej i społecznej gminy mający 

na celu wprowadzenie systemu zniżek dla mieszkańców, którzy są 
zameldowani lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
ze wskazaniem Gminy Mosina jako miejsca swojego zamieszkania. 
Posiadacze karty mogą korzystać z darmowych przejazdów gminną 
komunikacją autobusową,  korzystać ze zniżek i ulg oferowanych 
przez partnerów MKM, w tym na ofertę sportową i kulturalną 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie i Mosińskim Ośrodku 
Kultury. Więcej informacji o zniżkach i tym jak złożyć wniosek  
o kartę, znajdziesz na stronie mkm.mosina.pl 

Płać podatek w Gminie, w której mieszkasz!
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego duża część dochodów, która ma wpływ na 

nasze otoczenie, dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Dochody 
Mosiny to ponad 190 mln zł. Na tę kwotę składa się właśnie część podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również 
dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych.

W roku 2023 podatek będzie stanowił nieco ponad 22 % dochodów budżetu gminy. Pieniądze te przeznaczane są między innymi 
na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje – na kanalizację, drogi i chodniki, oświetlenie czy działalność kulturalną  
i sportową. Pieniądze trafiają do budżetu tej gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.   

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z TEB  
i Edukacja zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej ofercie szkoły 
policealnej o kierunkach: Opiekun medyczny i Asystent osoby nie-
pełnosprawnej. Jedynym wymogiem jest posiadanie  wykształcenia 
minimum średniego (nie musi być matury). Więcej informacji na 
stronie gci.mosina.pl, tel.: 510 197 558, 618 192 746. 

Wniosek o kartę złożysz na stronie 
mkm.mosina.pl

- przyślemy ją pod wskazany adres.
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Inwestycje 
– stan realizacji

• Budowa ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzy-
woustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) 
oraz ul. Kopernika, ul. Kasztanowa, ul. Chopina (fragment) ->  
w trakcie realizacji – trwa budowa kanalizacji deszczowej, na 
ul. Kasztanowej trwają roboty drogowe.

• Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> toczy się procedura 
wydania decyzji pozwolenia na budowę. 

• Projekt ulic na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” (układ komu-
nikacyjny Nowe Krosno: ul. Jasna, Nadleśna, Słoneczna, część 
ul. Sosnowej) z odprowadzeniem wód deszczowych do studni 
-> w trakcie realizacji. 

• Wykonanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału 
Mosińskiego między Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku 
wraz z kładką pieszo-rowerową w ciągu ul. Harcerskiej w Mo-
sinie-> w trakcie realizacji opracowanie koncepcji.

• Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie -> obecnie trwają 
prace budowlane. 

• Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I -> dotyczy budowy 
odwodnienia dla ul. Dembowskiego i jest ujęty w postępowaniu 
o udzielenie zp na budowę ul. Dembowskiego.

• Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Nowej  
w Rogalinie –>trwają prace projektowe. 

• Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku – odwod-
nienie ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku etapu 
I -> w trakcie realizacji. 

• Projekt i budowa parkingu w Krajkowie –> opracowano pro-
jekt oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru 
przebudowy drogi gminnej. 

• Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach 
na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli -> trwają prace 
projektowe.

• Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie -> trwają prace 
projektowe.

• Projekt ul. Piaskowej w Krosinku -> w trakcie projektowania.
• Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie -> w trakcie 

projektowania.
• Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie -> Minister wydał de-

cyzję odmowną na odstępstwo od warunków technicznych dla 
dróg publicznych i przepisów szczególnych dot. ustanowienia 
strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia woda – Gmina 
ponownie złoży wniosek o pozwolenie na budowę. 

• Rozbudowa SP w Rogalinku –> zakończono prace budowlane, 
uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

• Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko – trwa przygo-
towanie postępowania przetargowego. 

• Termomodernizacja budynku MOK w Mosinie –> złożono 
wniosek o pozwolenie na budowę

• Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bor-
kowicach – budowa drewnianej wiaty –>zadanie zrealizowano .

• Krosinko – zagospodarowanie terenu działki 70/13 –> uzy-
skano zaświadczenie o braku sprzeciwu wykonania robót bu-
dowlanych.

• Zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym 
przy ul. Krosińskiej na Osiedlu nr 6 –> przygotowano dokumen-
tację projektowo-kosztorysową, trwa uzyskiwanie zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych. 

• Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej 
w Krosinku –> zakończono i odebrano. 

• Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy w Pecnej 
–> zakończono i odebrano. 

• Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie 
–>zawarto umowę z Wykonawca, trwa realizacja.

• Dymaczewo Stare – świetlica wiejska kontenerowa -> uzyskano 
uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej.             Oprac. JN

Pomoc dla poszkodowanych 
w pożarze

W piątek 16 grudnia  
w Drużynie w godzinach 
popołudniowych wybuchł 
pożar, który objął cały bu-
dynek mieszkalny i garaż. 
W wyniku pożaru starsze 
małżeństwo straciło dom 
wraz z całym dobytkiem 
swojego życia. Syn po-
szkodowanych zorganizo-
wał zrzutkę (pomagam.pl 
„spalony rodzinny dom”), 
a Urząd Miejski w Mosi-
nie uruchomił specjalne 
subkonto, na które można 
dokonywać wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców 
dotkniętych tragedią:

33 9048 0007 2101 0000 0215 0086 
pomoc dla poszkodowanych w pożarze w Drużynie

Nie bądźmy obojętni na los naszych sąsiadów, pomóżmy! 

rekrutacja do przedszkoli
i szkół
Szanowni Rodzice!

Na początku marca 2023 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci 
do przedszkoli i oddziałów przedszkolny (czyli kl. „0”) w szko-
łach podstawowych oraz przyjmowanie wniosków i zgłoszeń 
o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej. Rekrutacja 
będzie odbywała się w formie naboru elektronicznego. Terminy 
rekrutacji i sposób wypełniania wniosków zostaną opisane na 
stronie internetowej mosina.pl. 

Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, 
drukowane i składane do szkół/przedszkoli. Rodzice składają 
wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim 
zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do 
innego przedszkola/szkoły.

Szczegółowych informacji o rekrutacji dzieci zarówno do 
przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, udzielą rodzicom 
dyrektorzy na spotkaniach informacyjnych. 

  Anna Balcerek-Kałek
Referat Oświaty i Sportu

ul. Dembowskiego w Mosinie  
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach
Przypominamy, że można składać wnioski na zakup węgla na 

preferencyjnych warunkach. Wnioski składa się w budynku nr 2 
Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowa 3, w Biurze Obsłu-
gi Interesanta zlokalizowanym na I piętrze (budynek wyposażony 
jest w windę). Wzór wniosku – do pobrania na stronie mosina.pl 
-> Wydarzenia->Można składać wnioski na zakup węgla lub w BOI 
UM Mosina, budynek nr 2 – ul. Dworcowa 3. 

Przypominamy również, że węgiel po preferencyjnej cenie może 
zakupić wyłącznie osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo do-
mowe, która otrzymała dodatek węglowy lub jest uprawniona do 
jego otrzymania i złożyła deklarację do CEEB. Cena węgla dystry-
buowanego przez Gminę zgodnie z zapisami Ustawy wynosi 2000 
zł i nie obejmuje kosztów dostawy.

Bony na węgiel, które otrzymują wnioskodawcy po weryfikacji 
wniosku i dokonaniu opłaty na konto Urzędu, można zrealizować 
w następujących składach opału: 

- DERA MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O., ul. Wiejska 3, 
62-050 Krosinko

- GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W MO-
SINIE, ul. Śremska 75a, 62-050 Mosina

- SKŁAD OPAŁU W MIECZEWIE ul. Rogalińska 3, 62-022 Mieczewo
- SKŁAD OPAŁU W PECNEJ  ul. Powstańców Wlkp. 14, 62-053 

Pecna
- SKŁAD OPAŁU DREW-KOM W MOSINIE (koło komina) ul. 

Sowiniecka 6 g, 62-050 Mosina 
- BARBÓRKA (Sylwester Górny) ul. Leszczyńska 91, 62-050 Mosina
Więcej szczegółów dotyczących warunków zakupu węgla po prefe-

rencyjnej cenie publikowaliśmy w poprzednim numerze „Informatora 
Mosińskiego”. Dostępne są one również na stronie internetowej 
Gminy pod wspomnianym linkiem: mosina.pl->Komunikaty->Można 
składać wnioski na zakup węgla 

Terminy płatności podatków
15 marca br. mija termin płatności I raty podatku od nieruchomo-

ści, rolnego i leśnego od osób fizycznych za rok 2023.Dziękujemy 
wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat! Przypo-
minamy także, że tylko ci podatnicy, których roczny wymiar tych 
podatków wyniósł 100 zł lub więcej, zachowali możliwość ratalnego 
opłacania należności.

Terminy kolejnych rat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
od osób fizycznych w roku 2023 przypadają następująco:

II rata do 15 maja 2023 r. (poniedziałek), III rata do 15 września 
2023 r. (piątek), IV rata do 15 listopada 2023 r. (środa).

Obowiązujący od roku 2020 numer rachunku indywidualnego 
podany jest w decyzji wymiarowej za rok 2023.Należności prosimy 
wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe. Re-
komendujemy realizowanie płatności z wykorzystaniem  bankowości 
elektronicznej. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem zasię-
gnięcia informacji w konkretnej sprawie. Zespół pracowników Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, którzy chętnie udzielą Państwu informacji 
telefonicznie lub mailowo w zakresie:

• wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego oraz informacje dotyczące decyzji podatkowych:

Honorata Przybylska, tel. 61 8109 517, honorata.przybylska@mo-
sina.pl, Agnieszka Nurzyńska - Cieślak, tel. 61 1018 218, agnieszka.
cieslak@mosina.pl. wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 
od nieruchomości oraz windykacji zaległości: Ewa Kowalewska, tel. 
61 1018 205, ewa.kowalewska@mosina.pl, Ewa Hudziak, tel. 61 8109 
512, ewa.hudziak@mosina.pl.  Referat Podatków i Opłat UM

50–lecie małżeństwa 2023
Pary małżeńskie obchodzące  

w 2023 roku jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego, uprzejmie 
prosimy o zgłoszenie tego faktu  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mo-
sinie do 10 lutego 2023 r. poprzez 
złożenie wniosku o nadanie medalu 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznawanego przez Prezydenta RP. 

Siedziba Urzędu Stanu Cywilne-
go w Mosinie znajduje się w budynku nr II Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro, pokój 2.6, tel. (61) 8109 – 
560. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie USC w Mosi-
nie, a także w Biurze Obsługi Interesanta w obydwu budynkach 
Urzędu Miejskiego w Mosinie – przy pl. 20 Października 1 i przy 
ul. Dworcowej 3. W tych samych miejscach można złożyć 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. 

USC Mosina

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

Funkcjonowanie Urzędu 
– rozlokowanie referatów i jednostek
Informujemy, że Referat Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Mosinie funkcjonuje obecnie w budynku nr 2 Urzędu – przy ul. 
Dworcowej 3. Przypominamy rozlokowanie referatów i jednostek 
w obydwu budynkach:
budynek nr 1 przy pl. 20 Października 1 (rynek)

• Biuro Obsługi Interesanta
• Referat Organizacyjny
• Koordynator ds. Obsługi Mediów | Redaktor Naczelny „Infor-

matora Mosińskiego”
• Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
• Referat Geodezji i Nieruchomości
• Referat Księgowości
• Referat Podatków i Opłat
• Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
• Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
• Referat Mienia Komunalnego
• Biuro Rady Miejskiej

budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3
• Biuro Obsługi Interesanta
• Urząd Stanu Cywilnego
• Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
• Referat Oświaty i Sportu
• Referat Promocji i Kultury
• Gminne Centrum Informacji
• Referat Zarządzania Kryzysowego
• Straż Miejska w Mosinie
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

W ramach współpracy Urzędu Miejskiego w Mosinie, Akademickie 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przeprowadzi, podczas 
ferii zimowych warsztaty planowania przestrzennego pt. „Akademia 
Małych Planistów”. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w wieku od 
10 lat. Odbędą się 1 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Szkole Podsta-

wowej w Rogalinie i o godz. 12:00 
w Świetlicy wiejskiej w Czapurach 
oraz 2 lutego 2023 r. o godz. 10:00  
w Zespole Szkół w Krośnie i godz. 12:00 
w Szkole Podstawowej w Pecnej. 

Programy wsparcia 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o kontakt osoby za-

interesowane wsparciem w ramach programów realizowanych ze 
środków Funduszu Solidarnościowego. 
ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2023

Mosiński OPS przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty 
osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023. 

Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością 
skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych 
czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki 
niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do 
podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do nieza-
leżnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na nie-
pełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

leczenia, rehabilitacji i edukacji), a także do osób niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają 
usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funk-
cjonowaniu w życiu społecznym. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach tego pro-
gramu proszone są o kontakt z Ośrodkiem. 
 „Opieka wytchnieniowa” 2023 

Program wsparcia „Opieka wytchneniowa” jest przeznaczony dla 
rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Głównym 
celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawo-
waniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych).

W związku z możliwością aplikowania do tego programu prosimy 
o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.       JN

12– 29 grudnia 2022
W okresie sprawozdawczym wylegitymowano 17 osób, z czego 4 

pouczono, a 2 ukarano na łączną kwotę 600 zł – pozostałe osoby 
były legitymowane w związku z prowadzeniem innych czynności (np. 
świadkowie zdarzeń, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia). 
Osoby ukarane: 1 za niezachowanie środków przy trzymaniu psów, 1 
za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach. Osoby pouczone: 
2 - kierowcy pojazdu za niewłaściwe parkowanie, 1 -właściciel psa za 
brak nadzoru nad pupilem, 1- właściciel posesji za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wzmożonymi kontrolami objęto: potencjalne miejsca przebywania 
osób bezdomnych w okresie zimowym, węzły przesiadkowe na te-
renie gminy, promenadę wraz z targowiskiem i Zielonym Rynkiem 
w Mosinie, pl 20 Października w Mosinie, boiska szkolne Gminy. 

Wraz z Komisariatem Policji w Mosinie na prośbę Szkoły Podstawowej 
w Pecnej, zrealizowano prelekcje na temat bezpieczeństwa na drogach 
oraz objęto patronatem konkurs realizowany o podobnej tematyce.

Przeprowadzono kontrole przebywania osób bezdomnych w Dyma-
czewie Nowym. Jedna osoba za namowami zgodziła się na przyjęcie 
pomocy – przy współpracy z OPS Mosina przetransportowano ją do 
ośrodka w Rożnowicach. Druga osoba odmówiła pomocy – pozostaje 
pod nadzorem OPS i SM Mosina. Przeprowadzona kontrola w Cza-
purach również ujawniła jedną osobę bezdomną, którą z objawami 
skrajnej hipotermii zabrał zespół ratownictwa medycznego. 

Odłowiono 2 psy, które przewieziono do przytuliska w ZUK. Do-
datkowo jeden pies został przywieziony z pogorzeliska i tymczaso-
wo zabezpieczony w przytulisku. Doszło do 2 pożarów, w których 
mieszkańcy stracili dach nad głową. W pierwszym przypadku (pożar 

domu w Drużynie) Straż Miejska, od momentu pożaru do tej chwili 
pozostawała w stałym kontakcie z pogorzelcami, udzielając pomocy 
przy poszukiwaniu zastępczego lokum, transporcie potrzebniejszych 
materiałów, zapewnieniu lokum zwierzętom domowym. W drugim 
przypadku (pożar baraku w Dymaczewie Nowym) Straż Miejska  
w wspólnie z OPS Mosina oraz Sołtysem podejmowała bezskuteczne 
próby przekonania pogorzelcy do przyjęcia oferowanej pomocy. Osoba 
ta została objęta stałą kontrola przez patrol.W  ramach zadaniowania 
osób skazanych na  karę ograniczenia wolności, którym  zasądzo-
no pracę w ramach godzin społecznych uprzątnięto, przycięto lub 
wykoszono tereny: targowiska i Zielonego Rynku (uporządkowano 
teren jadłodzielni), tereny wokół tężni. Na podstawie sprawozdania 
Straży Miejskiej w Mosinie  oprac. JN
Telefon do patrolu:  501 146 312

Zmiany w Straży Miejskiej
W poprzednim numerze naszej gazety informowali-

śmy czytelników, że od początku listopada minionego 
roku stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Mo-
sinie objął Damian Pietruszewski, wcześniej zastępca 
Komendanta. 

Od 1 stycznia 2023 r. funkcja  Zastępcy Komendanta 
Straży Miejskiej w Mosinie została powierzona w drodze 
awansu pracownikowi Straży – Grażynie Cichockiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w służbie 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Mosina 
oraz satysfakcji z wykonywanych zadań.           Redakcja

STRAŻNICY INTERWENIOWALI

ZIMOWA AKADEMIA MAŁYCH PLANISTÓW

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
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AKTUALNOŚCIRADA MIEJSKA

Sprawozdanie 
z pracy Rady

grudzień 2022

W grudniu minionego roku Rada Miej-
ska w Mosinie obradowała na dwóch 
sesjach – 19 i 29 grudnia. Na pierw-
szej, grudniowej sesji Rada, oprócz 
dokonania zmian w uchwale budżeto-
wej na rok 2022 i w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej, podjęła uchwałę  
w sprawie ustalenia wykazu i planu fi-
nansowego wydatków niewygasających, 
określając także ostateczny terminu ich 
wykonania. Inną uchwałą przedłużony 
został termin udzielenia dotacji finanso-
wej Powiatowi Poznańskiemu na rok 2023  
na realizację przebudowy drogi powia-
towej nr 2464P na odcinku Radzewice 
– Radzewo, zaplanowanej uchwałą na 
rok 2022. Podczas sesji 29 grudnia Rada 
uchwaliła budżet Gminy Mosina na rok 
2023. Podjęte zostały także dwie uchwały 
dotyczące rekrutacji dzieci do gminnych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
i klas pierwszych szkół prowadzonych 
przez Gminę z określeniem kryteriów 
naboru. Na tej samej sesji Rada Miejska 
wystosowała apel w sprawie natychmia-
stowego ustanowienia likwidatora spół-
ki komunalnej Park Strzelnica, a zmianą  
w uchwale powołującej komisję do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi w Gminie, przedłuży-
ła czas jej działalności do końca 2023 r. 

Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zakładce  Prawo, a tak-
że w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, tel. 61 8 109 541. 
Na stronie mosina.esesja.pl można śle-
dzić nadchodzące posiedzenia komisji 
oraz sesje wraz z załączonymi dokumen-
tami (projekty uchwał, inne załączniki) 
oraz wyniki głosowań w poszczególnych 
punktach obrad danej sesji. 

Komisje stałe
W grudniu minionego roku, komisje sta-

łe Rady zajmowały się przede wszystkim 

opiniowaniem projektu budżetu Gminy 
Mosina na 2023 r. przedłożonym przez 
Burmistrza. Ustalały także swoje roczne 
plany pracy. Ponadto Komisja Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa zapoznała się z wnio-
skiem Nadleśnictwa Babki  w sprawie 
zmian w MPZP dla terenów wsi Wiórek  
i z raportem z realizacji „Programu Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Mosina”. Z ko-
lei Komisja Rewizyjna zajęła się kontrolą 
okoliczności związanych z wygaszeniem 
mandatu Burmistrza w skutek przepro-
wadzonego referendum, a Komisja Inwe-
stycji i Mienia Komunalnego realizacją 
uchwały budżetowej na 2022 r. w zakresie 
wydatków majątkowych, zamówieniami 
publicznymi w okresie od 1 października 
do 30 listopada 2022 r. oraz zadaniami 
niewygasającymi przechodzące na 2023 r. 

Przebieg posiedzeń przedstawiają proto-
koły zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej->Organy gminy->Protokoły

Terminarz posiedzeń – luty
W lutym bieżącego roku, w swoim ka-

lendarzu rocznym Rada zaplanowała sesję 
23 lutego o godz. 16.00 

Komisje stałe 

Komisja Rewizyjna
– 13 lutego, godz. 17.30 

Komisja Inwestycji 
i Mienia Komunalnego 

– 14 lutego, godz. 17.00 

Komisja Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji 
– 15 lutego, godz. 17.00

Komisja Ochrony Środowiska, Plano-
wania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
–16 lutego, godz. 17.00

Komisja Budżetu i Finansów 
– 20 lutego, godz. 17.00.

Terminarz posiedzeń ze szczegółowym 
ich programem znajduje się na stronie 
mosina.esesja.pl oraz esesja.pl/mosina. 
Bieżące informacje dotyczące posiedzeń 
zamieszczane są na stronie www.mosi-
na.pl w zakładce Komunikaty oraz na 
stronie www.mosina.esesja.pl. Można je 
również uzyskać w Biurze Rady, tel. 61 8 
109 541, e-mail: rada.miejska@mosina.
pl Przebieg sesji Rady Miejskiej w Mo-
sinie można śledzić na żywo, na kanale 
youtube->Rada Miejska w Mosinie. 

Oprac. Joanna Nowaczyk

MEDAL RZECZYPOSPOLITEJ 
MOSIŃSKIEJ

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jest 
najwyższym wyróżnieniem przyznawanym 
osobom, które w sposób szczególny pozy-
tywnie przysłużyły się naszemu miastu  
i gminie, promując je swoją osobowością, 
wiedzą, działalnością, pracą, niezależnie od 
miejsca urodzenia i zamieszkania. Medal 
jest wyrazem uznania i moralnego zadość-
uczynienia dla tych, którzy nie szczędząc 
sił, czasu, walcząc z różnymi przeciwno-
ściami starali się, aby nasze miasto żyło 
i rozwijało się. Od 1999 r. przyznano 64 
medale naukowcom, lekarzom, księżom, 
samorządowcom, żołnierzom, artystom, 
przedsiębiorcom i działaczom społecznym. 

Apelujemy do wszelkich organizacji,  
a także grup mieszkańców, rodzin i osób 
prywatnych, by zastanowiły się kogo na-
leżałoby z naszego otoczenia wyróżnić  
w bieżącym roku.

Z dniem 31 marca 2023 r. kończy się ka-
dencja obecnej Kapituły. Ogłaszamy więc 
tylko nabór wniosków o przyznanie Medalu 
w 2023 r., rozpatrzeniem ich zajmie się już 
nowa Kapituła wybrana przez Radę Miejską 
na kolejną ośmioletnią kadencję.

Procedura przyznawania Medalu jest na-
stępująca:

• do piątku 31 marca 2023 r. należy zło-
żyć w Biurze Rady Miejskiej (osobiście lub 
korespondencyjnie) pisemny wniosek cha-
rakteryzujący kandydata. 

Zgodnie z regulaminem kandydatem może 
być osoba zgłaszana po raz pierwszy, jak  
i taka, która w poprzednich latach z różnych 
powodów nie uzyskała akceptacji Kapituły.

Pięcioosobowa Kapituła Medalu zbierze 
się w pierwszych dniach kwietnia 2023 r.  
w celu zapoznania się z wnioskami, a na ma-
jowej sesji Rada Miejska podejmie uchwałę 
o przyznaniu Medali.    
  Krzysztof Lipiak Dziekan Kapituły
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Betlejemskie Światło Pokoju
Od wielu lat harcerze z Hufca ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego 

w Mosinie dbają o to, by na Święta Bożego Narodzenia w naszej 
Gminie zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. To coroczna akcja 
skautów i harcerzy, przekazywania symbolicznego ognia, zapalo-
nego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem do szkół, parafii, 
szpitali, urzędów, mediów, czy napotkanym ludziom. Jej początki 
to rok 1986 r., kiedy taką świąteczną akcję z udziałem skautów 
zainicjowały austriackie media jako działanie charytatywne na 
rzecz potrzebujących. Obecnie akcja obejmuje prawie całą Europę, 
a światło wędruje z Betlejem do Wiednia, skąd „sztafetą” do jej 
różnych zakątków. Polscy harcerze włączają się w akcję od 1991 
r. Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od skautów słowackich, 
najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach, dalej 
przekazywane jest do wszystkich chorągwi i hufców. 

Także i w tym roku, harcerze z naszego Hufca przywieźli do Gminy 
Mosina ten symboliczny znak pokoju. Betlejemskie Światło przekazali 
w Urzędzie Miejskim Pełniącemu Funkcję Burmistrza Marcinowi 
Lisowi, a podczas sesji Rady Miejskiej, jej Przewodniczącemu Domi-
nikowi Michalakowi. Światło trafiło również do szkół i przedszkoli, 
kościołów oraz instytucji gminnych. 

 JN
fot. P. Ludwiczak

Ołtarz w nowej odsłonie
Historia drewnianego kościółka w Rogalinku sięga 1702 roku. Bu-

dynek wpisany do rejestru zabytków już w roku 1932, jeszcze kilka 
lat temu dramatycznie chylił się ku upadkowi. Wymagał kapitalne-
go remontu, którego prawdopodobnie wcześniej nigdy nie przeszedł,  
a na ten cel – ogromnych środków finansowych. Ratowania kościoła 
podjęli się sami parafianie wspólnie z miejscowym proboszczem, ks. 
Eugeniuszem Kiszką. W roku 2015 podjęli starania o środki zewnętrzne 
na rozpoczęcie remontu, który rozpoczął się 7 lat temu. – W roku 2016, 
dzięki dofinansowaniu Powiatu Poznańskiego, wymieniliśmy fundamenty 
kościoła. W kolejnych latach, także przy wsparciu środków powiatowych, 
wymieniliśmy podwaliny pod kościołem, wykonaliśmy remont ścian ze-
wnętrznych i samego wnętrza. W roku 2019, dzięki pozyskaniu środków 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyremontowaliśmy 
więźbę dachową stropu, rok później wymieniony został sufit, a w kolejnym 
roku – gonty dachowe  – relacjonuje Zbigniew Grygier, inicjator i koor-
dynator remontu, parafianin, także radny Rady Miejskiej w Mosinie. 

Sama parafia, nie szczędząc datków, także własnymi siłami, wspierała 
ten szczytny cel – ratowania kościoła, który prócz pełnionych dla niej 
funkcji sakralnych jest przecież dobrem kulturowym naszej Gminy. 
Do tego dzieła dołożyli się również darczyńcy spoza parafii. Kościół 
został uratowany, jego remont trwa nadal.   

W ubiegłym roku, uchwała Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie 
udzielania dotacji na prace przy zabytku, otworzyła możliwość wsparcia 
remontu kościoła także z budżetu Gminy. I takie wsparcie, w wysoko-
ści 70 tys. zł, kościół w Rogalinku w tym roku otrzymał. Była to nie 
mała cegiełka do tegorocznej renowacji samego ołtarza, której koszt 
wyniósł 346 tys. zł. – Poza środkami z Gminy, 220 tys. przekazał na ten 
cel Powiat Poznański, a pozostała kwota pochodziła ze środków własnych 
parafii – wyjaśnia Zbigniew Grygier. 

Prace nad odnowieniem ołtarza trwały 4 miesiące. Jak się okazało, 
jego drewniane elementy były już bardzo zniszczone przez owady żeru-
jące na drewnie. Pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zostały one zaimpregnowane, poddane dezynfekcji i dezynsekcji meto-
dą kąpieli. Następnie zostały pomalowane i fragmentami pozłocone,  
w zgodzie z historycznym oryginałem. Nową szatę otrzymała Ma-
donna w ołtarzu – replika późnogotyckiej rzeźby, która 20 lat temu 

padła łupem złodziei, a ocalałe z kradzieży dwie, oryginalne koro-
ny – Madonny i Dzieciątka – pokryte zostały galwanicznym złotem.  
– W trakcie renowacji medalionów, odkryte zostały, zamalowane wcześniej 
kilkoma warstwami farby, pierwotnie wyryte na nich, chrześcijańskie 
znaki – opowiada Z. Grygier. – Po renowacji zostawiliśmy je odsłonięte.   

To nie jedyna niespodzianka prac remontowych. Jak się okazało po 
analizie konserwatorskiej, poddany renowacji obraz zasłaniający rzeźbę 
legendarnej Madonny, namalowany został na innym, wcześniejszym 
przedstawieniu malarskim, którego fragment odkryli konserwatorzy. 
Także wcześniej, przy remoncie sufitu odratowano jedną, oryginalną, 
pokrytą freskiem deskę sufitową, wkomponowaną obecnie w nowy sufit 
jako świadectwo historii. Choć uratowany kościół, obecnie stoi już na 
mocnych fundamentach, a jego wnętrze lśni w porównaniu do stanu 
przed remontem, by dokończyć dzieło jest jeszcze trochę do zrobienia.  
– Chcemy odnowić także boczne ołtarze, będziemy starać się o środki na 
to z różnych źródeł. Chcemy także przeprowadzić badania konserwator-
skie pod względem zachowania polichromii na ścianach – może uda się 
je odzyskać – mówi Zbigniew Grygier.    J. Nowaczyk

fot. od góry – elementy ołtarza przed renowacją, 
na dole – odnowiony ołtarz



 

Szczegółowy kalendarz gminnych imprez na każdy miesiąc znajduje się na stronie www.mosina.pl 
oraz na stronach: Mosińskiego Ośrodka Kultury www.kultura.gmina.pl, Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osirmosina.pl
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LATO POD ŻAGLAMIFERIE ZIMOWE

18. Turniej Formacji Tanecznych
15 kwietnia mosiński parkiet będzie po 
raz kolejny gościł tancerzy z całej Polski. 
To taneczne święto, które jest jednym 
z większych wydarzeń w Wielkopolsce 
skupia wokół siebie ok. 100 formacji ta-
necznych. Tancerze rywalizują ze sobą 
w 3 kategoriach wiekowych oraz 3 kate-
goriach tanecznych. Impreza odbywa się 
na terenie hali widowiskowo-sportowej 
OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 i jest 
bezpłatna dla publiczności. Organizatora-
mi tanecznego święta są UKS „Mosińska 
Jedynka”, SP nr 1 w Mosinie, SP nr 2 
w Mosinie, ZS w Krośnie. Szczegółowe 
informacje dotyczące turnieju dostępne 
będą na stronie www.osirmosina.pl

Galeria Sztuki zaprasza
na wystawę malarstwa
„Somnambulia” 
Bartosza Muszyńskiego,
 wernisaż - 11 luty, godz.17.30.

„W starym kinie” 
wystawa zabytkowych aparatów 
projekcyjnych z akcesoriami
4 lutego, godz. 17.00 - otwarcie 
(galeria historyczna) 

Wstęp bezpłatny

Spektakl „Smok” w wykonaniu Teatru 
bez Kurtyny w Mosińskim Ośrodku 
Kultury, już po raz czwarty!

17 lutego zapraszamy na spektakl 
„Smok” w wykonaniu Teatru bez 
Kurtyny w Mosinie.Bilety do nabycia 
w MOK (Mosina, ul. Dworcowa 4) od 
1 lutego. Cena biletu 30 PLN (z kartą 
mieszkańca 25 PLN)

Zapraszamy do skorzysta-
nia z oferty przygotowanej 
dla dzieciach i młodzieży, 
w czasie zimowej przerwy 
wakacyjnej. Plan na ferie 
dostępny na stronach in-
ternetowych Mosińskiego 
Ośrodka Kultury i Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosi-
nie.

Pracownia plastyczna MOK 
zaprasza na wystawę „Go-
belin i tkanina artystycz-
na”. Wernisaż 15.02.2023 
(środa) godz.18.00. 
Gość specjalny: 
Maria Gostylla-Pachucka
Sala Kolumnowa MOK.

Walentynkowy Wieczór 
z poezją miłosną z udzia-
łem Zbigniewa Grochala 
– aktora Teatru Nowego 
w Poznaniu, prowadze-
nie: Kalina Izabela Zioła, 
oprawa muzyczna: To-
masz Bateńczuk. 18 lutego, 
godz.17:00. 

Koncert zespołu „The Fly 
Fam” z udziałem Bartosza 
Muszyńskiego - 5 marca,  
godz. 17.00.

Spotkanie „Sztuka i ży-
cie” - Piotr Ryba Rybicki, 
prowadzanie Anna Koch-
nowicz-Kann. 25 lutego, 
godz. 19.00.

Od marca rusza na-
bór składania wniosków  
o przyznanie stypendiów 
sportowych oraz nagród  
i wyróżnień dla zawodników, 
trenerów i innych osób wyróż-
niających się osiągnięciami w 
działalności sportowej za rok 
2022. Szczegółowe informa-
cje będą dostępne na stronie 
mosina.pl, osirmosina.pl 

W lutym ruszają zapisy na 9 
Bieg „Elegant na 5” w ramach 
Dni Rzeczypospolitej Mosiń-
skiej, 28 maja. W ramach bie-
gu głównego na dystansie 5 
km zorganizowane zostaną 
biegi dla dzieci i młodzieży 
oraz bieg dla osób z niepełno-
sprawnościami. Szczegółowe 
informacje osirmosina.pl

O
Si

R
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Znicze dla Powstańców
27 grudnia 1918 roku o godz. 16:40 w Poznaniu rozpoczęło się zbroj-

ne powstanie przeciwko pruskiemu zaborcy, zakończone rozejmem 
w Trewirze podpisanym 16 lutego 1919 r. W wyniku zwycięskiego 
powstania, postanowieniem  traktatu wersalskiego z 28 czerwca 
1919 r. Wielkopolska wróciła w granice Ojczyzny. 

W roku 2021, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, na apel wielkopolskich samorządów, organizacji  
i instytucji, Sejm RP ustanowił 27 grudnia Narodowym Dniem 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Jak głosi uchwalona 
jednogłośnie ustawa, podjęta została ona „w hołdzie bohaterom 
– uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919, którzy wyzwo-
lili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do 
odrodzonej Rzeczypospolitej”. W Powstaniu 1918 – 1919 czynny 
udział wzięło ponad 300 mieszkańców związanych za życia z Zie-
mią Mosińską.

Z okazji 104 rocznicy zbrojnego zrywu Wielkopolan, w Narodo-
wym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oddaliśmy  
w Mosinie hołd jego bohaterom. Na mogiłach uczestników powstania 
z Ziemi Mosińskiej, na cmentarzach w Mosinie, Rogalinku i Żabnie 
zapłonęły znicze. Jak co roku znicze pamięci od Gminy Mosina 
zapalaliśmy na wszystkich grobach powstańców, wspólnie z panami 
Jackiem Szeszułą i Włodzimierzem Gabrielskim oraz harcerzami  
i komendą z Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego w Mosinie z 19 
Mosińskiej Drużyny Harcerskiej „Mafeking”; 19 Gromady Zuchowej 
„Wilczęta”; 19 Drużyny Harcerskiej „Czata” im. Bolesława Chrobrego 
oraz 8 Wodnej Drużyny Starszoharcerskiej „Mistral”. Na mogiłach 
uczestników zwycięskiego zrywu Wielkopolan pojawiły się również 
znicze od uczniów Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.   

W godzinach południowych, 27 grudnia, Pełniący Funkcję Bur-
mistrza Gminy Mosina Marcin Lis oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mosinie Dominik Michalak, w imieniu mieszkańców złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą st. 
strz. Piotra Mocka – poległego w powstaniu mieszkańca Mosiny, 
a także pod Pomnikiem Pamięci na mosińskim rynku, na którym 
jedna z tablic poświęcona jest powstańcom wielkopolskim.

O godzinie 17.30 na placu przy mosińskim cmentarzu, na którym 
spoczywa ponad 100 powstańców z Ziemi Mosińskiej – wśród nich 
poległy w walkach o Szubin Piotr Mocek, rozpoczęła się uroczystość 
patriotyczna dla uczczenia pamięci bohaterów powstania, z udzia-
łem władz samorządowych Gminy, gości, pocztów sztandarowych, 
przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, sołectw, osie-
dli, mieszkańców, wśród nich rodzin Powstańców Wielkopolskich  
z Ziemi Mosińskiej.

Podczas uroczystości Pełniący Funkcję Burmistrza oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Mosinie złożyli symboliczną wiązankę 
kwiatów na grobie Piotra Mocka oraz na zbiorowej mogile Roz-
strzelanych 20 Października 1939 r., wśród których było kilku po-
wstańców wielkopolskich. Oni też, choć 20 lat później, swój udział 
w powstaniu przypłacili życiem. Znicz pamięci zapalono również 

pod znajdującą się na cmentarzu tablicą pamięci uczestników walk 
o niepodległość w latach 1918 – 1921, a symboliczną wiązankę 
złożyła również delegacja Prawa i Sprawiedliwości.

Uroczystości, z oprawą muzyczną Mosińskiej Orkiestry Dętej  
i wartą honorową harcerzy Hufca ZHP Mosina, towarzyszyło wspo-
mnienie jedynego poległego powstańca z Mosiny Piotra Mocka  
i innych uczestników zwycięskiego zrywu Wielkopolan z 1918 r. 
Dla nich zaśpiewano wspólnie pieść powstańczą z rodowodem har-
cerskim „Gdy szedłem raz od Warty”, a Marta Suchocka ze Szkoły 
Podstawowej w Pecnej, laureatka I miejsca w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Pamiętamy” w kategorii klas VII- VIII, wyrecyto-
wała przejmujący wiersz patriotyczny Edwarda Słońskiego „Ta, co 
nie zginęła”.

W dalszej części obchodów, w kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie, 
do którego uczestnicy udali się uroczystym przemarszem, wysłu-
chaliśmy okolicznościowych pieśni patriotycznych w wykonaniu 
mosińskiego Chóru pw. św. Cecylii. Następnie odprawiona została 
msza św. w intencji poległych i zmarłych powstańców wielkopolskich.

Cześć i chwała Bohaterom! 
Uroczystość z okazji 104. rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopo-

lan, w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 
przygotował Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina wspólnie 
z Mosińskim Ośrodkiem Kultury.         Joanna Nowaczyk

Fot. M. Witt
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Opłatek u Seniorów 
W środę 11 stycznia, członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Mosinie, spotkali się w Mosińskim Ośrodku 

Kultury na spotkaniu opłatkowym. Przy kawie i smacznych wypiekach, świąteczno-noworoczne życzenia złożyli im Jerzy Malinowski 
– prezes Zarządu Oddziału, Zbigniew Jenke - prezes Zarządu Okręgu w Poznaniu ZERiI, a w imieniu mosińskiego samorządu – Pełniący 
Funkcję Burmistrza Marcin Lis oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dominik Michalak. Tradycyjną modlitwę opłatkową poprowadził 
Prezbiter Proboszcz mosińskiej parafii Adam Prozorowski. Gośćmi seniorów byli również Karolina Adamczyk-Pięta – kierownik Referatu 
Promocji i Kultury UM, Irena Rybarczyk – Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Za Moreną”, Marek Dudek – dyrektor MOK.  Nieodłączne 
takiej okoliczności, wspólne śpiewanie kolęd, poprowadzone przez związkowy chór „Zawsze Młodzi”, przeplatało słowo mówione o tra-
dycji Świąt Bożego Narodzenia i ich znaczeniu, także z odwołaniem do wzruszających motywów z polskiej historii. Seniorów odwiedził 
też gwiazdor z cukierkami. Spotkanie opłatkowe stało się okazją do złożenia podziękowań członkom związkowego chóru za jego 15-letnią 
już, nieprzerwaną działalność. Szczególne, jubileuszowe podziękowania Zarząd Oddziału skierował do pana Edmunda Górnego, który 
przez te wszystkie lata chór prowadził, jako niestrudzony dyrygent i akompaniator.  Jak na każdym spotkaniu ZERiI w Mosinie i tym 
razem wśród seniorów gościła ciepła, rodzinna atmosfera. Za nią i za zaproszenie – dziękuję!  JN    

Noworoczna Gala – dęby i taneczny show 
15 stycznia, na hali widowiskowo-sportowej OSiR, w Koncercie  Noworocznym wystąpił Stefano Terrazzino, gwiazda tańca towarzyskiego. 

Wydarzenie, któremu towarzyszyło wręczenie nagrody „Złote Dęby”, otworzył Pełniący Funkcję Burmistrza Marcin Lis, składając miesz-
kańcom i gościom noworoczne życzenia. „Złote Dęby” to honorowa nagroda specjalna Burmistrza Gminy Mosina – wyróżnienie dla osób za 
ich szczególną działalność społeczną i charytatywną. W tym roku zadedykowana została naszym mieszkańcom za zaangażowanie w pomoc 
ogarniętej wojną Ukrainie i jej mieszkańcom, którzy jako uchodźcy, znaleźli w naszej Gminie schronienie. Wydarzenie, które zorganizował 
Mosiński Ośrodek Kultury, wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińską Biblioteką Publiczną i Referatem Promocji  
i Kultury UM  wypełniło widownię hali po brzegi.   JN / fot. Paulina Ludwiczak


