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W nawiązaniu do pytań zawartych w piśmie z dnia 13 listopada br. a dotyczących organizacji I RajduWietkopolskiego „Mosińskie Szutry” pragnę poinformować, że organizatorem imprezy był Automobil KlubKoszaliński w związku z powyższym pytania od 2 do 4 proszę kierować do organizatora rajdu.
Gmina Mosina była partnerem zadania w zakresie dystrybucji informacji o rajdzie w lokalnych mediachstrona internetowa, lokalna prasa )„ zakupu 6 pucharów dla uczestników prologu, który odbył się na tereniePlacu 20 Października, zabezpieczeniu niektórych odcinków przez służby mundurowe (Straż Miejską, orazOchotniczą Straż Pożarną>, nagłośnieniu imprezy przez jednostki gminne (OSIR i MOK) a także udostępnienieSali MOK na wręczenie nagród.
Impreza, która odbyła się w dniach 26 - 27.10.2013 na terenie Gminy Mosina był 9 Rundą PucharuPolski Automobilklubów i Klubów, w której na starcie stanęło ponad 60 dwuosobowych załóg z całego kraju.Setki mieszkańców mogło podziwiać umiejętności kierowców zarówno w scenerii wieczornej mosińskiego Rynkujak i próbach terenowych. Informacja o tej imprezie była zamieszczona we wszystkich portalach branżowych arelację przeprowadziła również Telewizja Polska. Zamieszczone filmy z rajdu na różnych portalachinternetowych są świetną promocją Mosiny i jej okolic. Tylko osoba, która nie brała udziału i jestprzeciwnikiem takich imprez może napisać, że tego typy imprezy dają wątpliwą promocją dla naszego rejonu.Uczestnicy rajdu a także organizatorzy i sędziowie mieszkali i żywili się wykorzystując bazę noclegową GminyMosina. Szerokim i bardzo pozytywnym echem odbiła się impreza także w prasie.

Organizator dopełnił wszelkich starań aby przywrócić stan dróg do istniejącego przed imprezą a nawetgo polepszyć. Będą jeszcze uzupełniane prace na odcinkach leśnych. Prace porządkowe zostały sukcesywniezakończone.
Zadaniem własnym gminy są także zadania z zakresu sportu a taki charakter miała również ta impreza.Na uwagę zasługuje fakt, że wzięli w niej udział także mieszkańcy Gminy Mosina a mieszkańcy mieliniepowtarzalną okazję obejrzeć tak widowiskową imprezę nie tylko na ekranach telewizorów.
Gmina Mosina prowadzi rozmowy co do organizacji imprezy w roku 2014. Jednak główne decyzjępodejmie PZMOT.
Przebieg odcinków specjalnych uzależniony jest od aspektów bezpiec2eństwa zarówno dla uczestnikówjak i kibiców a także uwarunkowany przepisami organizacji rajdów samochodowych.
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