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O zalanych i nie odśnieżonych drogach 

mówił radny Jerzy Falbierski: – Interwe-

niowałem w urzędzie, aby odgarnięto śnieg 

z dróg gruntowych, żeby mieszkańcy gminy 

mogli się poruszać. My jako gmina nie 

wsparliśmy mieszkańców w usuwaniu śniegu, 

a uważam, że powinniśmy ich wspomóc, bo 

nasze drogi gruntowe są w strasznym stanie, 

nie można po nich obecnie ani jeździć, ani cho-

dzić. Woda z ulicy Leszczyńskiej wpływa 

w Jaworową i ludzie się tam topią. Trzeba 

przebudować wjazd i uchwycić wodę w ruro-

ciąg.

Radny Falbierski poruszył też temat 

sprzedaży terenów nadwarciańskich: – Skła-

dam wniosek o wycofanie procedury prze-

targowej łęgów nadwarciańskich, ponieważ 

jest to obszar cenny krajobrazowo i przyrodni-

czo i jest to teren gminny, który powinien 

służyć mieszkańcom. Korzystają z niego całe 

rodziny, koło wędkarzy i wielu innych. Myślę, 

że to uchroni ten teren, ponieważ prywatny 

właściciel będzie tam mógł zrobić wszystko, co zechce i zniszczyć 

cenną przyrodę, w tym siedliska rzadkich gatunków ptaków. Chcę 

zwrócić uwagę, że problem dojazdu nad Wartę w przypadku sprze-

daży spowoduje galimatias i uniemożliwi mieszkańcom dotarcie do 

miejsc, gdzie można zostawiać samochód i udawać się na wędrówki 

piesze. Chodzi o linię brzegową długości 1,5 km, wzdłuż której mają 

być sprzedane grunty. 

Radnego w dalszej części sesji poparł przewodniczący koła 

wędkarzy. Natomiast burmistrz Z. Springer obiecała, że rozważy 

wniosek J. Falbierskiego. Więcej na ten temat publikujemy w wy-

wiadzie z Janem Marciniakiem, który nagraliśmy podczas protestu 

na mosińskim targowisku w sobotę 2 lutego.

Radny Waldemar Wiązek poruszył z kolei inny problem – nie-

płacenie przez niektóre fi rmy podatków od budowli na rzecz gmi-

ny. Uważa on, że powinna się tym zająć komisja rewizyjna. 

Natomiast radny Jabłoński zwrócił się do zgromadzonych i bur-

mistrz Z. Springer w takiej sprawie:

– Zupełnie przypadkowo trafi łem na BiP w Gryfi nie na nagrania 

z sesji Rady Miejskiej. Kiedyś wnioskowałem, żeby zamieszczać 

i u nas audio nagrania z sesji, ale kiedy otrzymałem pismo w tej spra-

wie poczułem się jak cymbał. Pani to pismo podpisała. Mówiło ono, 

że nie ma obowiązku publikowania posiedzeń z sesji, bo dokładne 

nagrania są dostępne. Uważam, że wyborca powinien wiedzieć wię-

cej. W piśmie burmistrz powołuje się na koszt, jaki  poniosłaby gmina 

w wys. 100 tys. zł na zakup odpowiedniego sprzętu. Ja znalazłem 

słowacką fi rmę, która ma ten sprzęt w cenie 25 tys. zł z możliwością 

sprzedaży ratalnej. Drodzy państwo, jedyna intencja, jaka burmistrz 

przyświeca to dbałość o dobrostan obywatela. Przypomina mi to 

czasy PRL, kiedy selekcjonowano informacje, które miały docierać 

Przypomina mi to czasy PRL-u, 
kiedy selekcjonowano informacje

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w punkcie zapytania i wnioski radni zadali burmistrzowi 
20 pytań. Dotyczyły one m.in. sprzedaży terenu w Czapurach – łącznika ekologicznego – fi rmie Family House. 
Sprawa ta odbiła się głośnym echem w mediach poznańskich, krytyczne wypowiedzi zarzucające burmistrzo-
wi niegospodarność złożyli radni opozycyjni. Na ten temat burmistrz Mosiny wypowiada się w wywiadzie 
w dalszej części numeru.

do obywateli. Czy nagranie z sesji to wyczyn? Nie stać nas na to, żeby 

pokazać mieszkańcom całe obrady? Merkuriusz to przeżytek Pani 

burmistrz, żadne słowo pisane nie zastąpi słowa słuchanego!

Na galerii odezwały się w tym momencie głosy: Czy mieszkańcy 

będą chcieli odsłuchiwać nagrania z sesji, które w Mosinie trwają 

nawet 8 – 9 godzin?

W dalszej części obrad Radna Małgorzata Twardowska wsparła 

wniosek o wstrzymanie przetargu na nadwarciańskie łęgi i wy-

powiedziała się przeciwko budowie nad Wartą pola golfowego.

W przerwie burmistrz Zofi a Springer tak oceniła wniosek radnego 

Falbierskiego, dotyczący łęgów nadwarciańskich.

– Mieszkańcy gminy mają wiele terenów rekreacyjnych nad 

Wartą do dyspozycji, z tych łęgów praktycznie się nie korzysta. Jest 

to teren zalewowy przez większą część roku. Rozważymy wycofanie 

się z przetargu, choć jest zainteresowanie tymi terenami. Zwykło 

się uważać, co szeroko się rozgłasza, że ma to być pole golfowe. Nie 

jest to prawda, to mają być usługi rekreacyjne w zieleni. Może tam 

powstać wszystko, co dotyczy rekreacji, czyli tego, czego oczekują 

nasi mieszkańcy. Jeżeli z tego przetargu się wycofamy, a rolnicy będą 

chcieli korzystać z tego terenu jak z łąk, to ostrzegam, że gmina 

nie będzie prowadziła gospodarki odwadniającej, bo to obszar 

zalewowy. Mamy już takie doświadczenia, że rolnicy obciążają 

nas odpowiedzialnością za odwadnianie. Poza tym trzeba wziąć 

pod uwagę, że zakładając wycofanie się ze sprzedaży, a jest za-

interesowanie tym terenem, będziemy musieli uszczuplić dochody 

majątkowe gminy o półtora miliona, co wpłynie na zmniejszenie się 

wydatków na inwestycje. Nie będę miała wyjścia obetnę o tą kwotę 

wydatki na potrzebne inwestycje.

(eb)
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– Przetarg na sprzedaż 40 hektarów te-
renów zalewowych nad Wartą wysta-
wionych za 1,5 mln zł został odwołany.  Czy 
podjęła Pani decyzję o jego odwołaniu 
po tym jak zaczęto zbierać podpisy pod 
protestem?

– Protest był właściwie bezzasadny. Decyzja 
o odwołaniu przetargu zapadła już w piątek, 
czyli dzień przed rozpoczęciem zbierania pod-
pisów, ale tą decyzją nikt się nie interesował. 
Widocznie opozycji zależało, aby to przed-
stawienie zostało odegrane. Zostało ogłoszone 
w poniedziałek, ponieważ chcieliśmy zoriento-
wać się czy ktokolwiek będzie zainteresowany 
kupnem tego terenu. Dzisiaj już wiemy, że za-
interesowany był nim jeden oferent zupełnie 
niezwiązany z branżą sportowo-turystyczną, 
gwarantujący pełną ochronę przyrodniczą tego 
obszaru. Chcę przypomnieć, że pierwsze dwa 
ofi cjalne wnioski radnych w sprawie odwołania 
przetargu zostały złożone podczas sesji, która 
odbyła się 30 stycznia. Dwa dni później, czyli na 
dzień przed rozpoczęciem zbierania podpisów 
wniosek złożyła też opozycja. Wcześniej mimo, 
że wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży 
został podany do publicznej wiadomości już we 
wrześniu 2012 r. żadne pisma nie wpłynęły.

– Organizatorzy protestu wypowiadają 
się, że nie ustąpią dopóki nie dojdzie do 
zmiany w studium.

– To Rada decyduje o zmianach w studium, 
nie burmistrz . Może nie wszyscy już pamiętają, 
ale  w poprzednim studium z 1998 r. uchwalo-
nym, kiedy nie byłam burmistrzem, ten teren 
(nawet o większym areale) miał identyczne 
przeznaczenie m.in. pod działalność rekreacyjno-
sportową w tym pole golfowe. Dziwne, że wtedy 
nikomu to nie przeszkadzało. Może dlatego, 
że radny z pierwszego szeregu protestujących 
zasiadał w ówczesnym zarządzie gminy i był 
współautorem tego dokumentu? Poza tym cały 
czas powtarzana jest informacja o polu gol-
fowym, a przecież w studium nie ma zapisu, 
że tam może powstać wyłącznie pole golfowe. 
Zapis brzmi „usługi w zieleni” z dopuszczeniem 
pola golfowego. 

Jest jeszcze jedna pomijana przez pro-
testujących kwestia. Nawet, gdyby doszło do 
sprzedaży wędkarze mieli wydzieloną z tego 
terenu półtorahektarową działkę z 200 met-
rowym dostępem do brzegu oraz drogą 
dojazdową. Mogli tam parkować samochody 
rozpalać grilla czy w inny sposób spędzać 
czas. Poza tym artykuł 27. Prawa wodnego 
zabrania grodzenia nieruchomości przyległych 
do powierzchniowych wód publicznych w od-
ległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 
a także zakazywania lub uniemożliwiania prze-
chodzenia przez ten obszar.

– Czy zbieranie podpisów było dla Pani 
zaskoczeniem?

Czy nie chodzi czasami
o robienie medialnego szumu?
Z burmistrz Zofi ą Springer rozmawia Elżbieta Bylczyńska

– Zaskoczyło w tym sensie, że informacje 
o zamiarze sprzedaży tego terenu były znane 
od września  2012 r. Ponadto wykaz gruntów 
planowanych do sprzedaży znajdował się tak-
że w projekcie budżetu na 2013 r. uchwalonego 
w grudniu 2012 r. Jednak wtedy nie był on 
przedmiotem protestu. Dopiero na kilka dni 
przed przetargiem zorganizowano teatr, na 
którym opozycja usiłuje zbić swój polityczny 
kapitał. Dziwne, że wiedząc o sprzedaży od 
kilku miesięcy zdecydowano o proteście dopiero 
teraz. Czy nie chodzi czasami wyłącznie o „ro-
bienie medialnego szumu"?. W związku z tą 
sprawą spotkałam się także z pytaniami: Czy 
wędkarzom chodzi faktycznie o możliwość up-
rawiania wędkarstwa czy może o biwakowanie 
na ogromnych terenach łąk? 

Nasza gmina ma bardzo szeroką ofertę 
turystyczno-rekreacyjną choćby teren Wielko-
polskiego Parku Narodowego i Rogaliński 
Park Krajobrazowy z całą infrastrukturą oraz 
bezpośrednim dostępem do Warty.  

– W minionych tygodniach duże za-
mieszanie wywołał tzw. łącznik ekologicz-
ny w Czapurach, który został sprzedany 
przez gminę w 2010 r. Kontrowersje 
wzbudza cena, za jaką został sprzedany. 

– Procedury związane z zamiarem sprzedaży 
tego terenu rozpoczęły się już w 2008 roku, 
a więc w okresie, kiedy obowiązywało jeszcze 
stare studium. Rzeczoznawca wyceniając 
wówczas ten teren brał pod uwagę m.in. to, 
że był to obszar na dużej skarpie, przez który 
przebiegała linia elektroenergetyczna oraz 
strefa nalotowa lotniska w Krzesinach – a to są 
czynniki obniżające jego wartość. Przetarg był 
otwarty i każdy mógł w nim wystartować. To 
gwarantowało, że podczas licytacji gmina może 
uzyskać wyższą cenę.  Ostatecznie uczestniczyły 
w nim 4 osoby, a teren tego łącznika wyceniony 
przez rzeczoznawcę na ok. 40 tys. zł. został 
sprzedany za około 90 tys. zł.

Należy podkreślić jeszcze jeden aspekt tej 
sprawy. Studium nie jest aktem prawa miejsco-
wego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie 
obowiązujących i nie może być podstawą do 
wydania decyzji administracyjnych. Nie można, 
więc mówić, że jeśli w studium na jakimś terenie 
dopuszcza się budownictwo mieszkalne to 
automatycznie otrzymuje się warunki zabudowy 
i pozwolenie na budowę, a jeśli w studium teren 
nie jest przeznaczony pod budownictwo to nic 
tam nie można budować. W przypadku tego 
terenu fakt, że w nowym studium ten teren został 
zakwalifi kowany pod zabudowę mieszkaniową 
nie był jednoznaczny z tym, że inwestor 
otrzyma tam warunki zabudowy i pozwolenie 
na budowę. Aby je uzyskać musiał przejść 
„normalną” procedurę związaną z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Na tym terenie nie 
ma bowiem uchwalonego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

– Dlaczego nie odwołano przetargu po 
zmianie studium?

– Przetarg nie został odwołany, ponieważ 
nie ma przepisów nakazujących odwołanie 
procedury w przypadku zmiany studium. Po-
nadto żadne służby urzędu nie sygnalizowały 
żadnego problemu związanego z ogłoszeniem 
tego przetargu.

– Do końca stycznia z Ministerstwa Fi-
nansów miało przyjść stanowisko w spra-
wie prawidłowości wypłacanej subwencji 
oświatowej dla Zespołu Szkół w Krośnie. 
Czy do gminy wpłynęło już takie pismo?

– Nie. Do 8 lutego nie otrzymaliśmy jeszcze 
żadnego pisma w tej sprawie, a trzeba dodać, 
że ministerialni urzędnicy zajmują się tym 
tematem od wielu miesięcy. Moim zdaniem 
świadczy to wyraźnie, że sprawa jest bardzo 
skomplikowana. Przypominam, że sprawą 
zajmowała się także leszczyńska prokuratura, 
do której donieśli radni opozycji. Jednak 
prokurator umorzył postępowanie w sprawie 
rzekomych nieprawidłowości związanych z na-
liczaniem subwencji oświatowej dla Zespołu 
Szkół w Krośnie. W uzasadnieniu prokurator 
napisał, że do złamania prawa karnego nie 
doszło, co udokumentowano analizą prawno-
karną”. Przypomnę, że chodzi tu o zwiększoną 
subwencję oświatową, którą gminy otrzymują 
na prowadzenie szkół wiejskich, jaką także jest 
placówka w Krośnie. Chodzą, bowiem do niej 
przede wszystkim uczniowie z Krosna, Nowinek, 
Borkowic i Drużyny. Zgodnie z przepisami sa-
morządy, prowadzące szkoły we wsiach 
i miastach liczących do 5 tys. mieszkańców mają 
prawo do pobierania tzw. zwiększonej subwen-
cji oświatowej na każdego ucznia. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu mają się wyrównać braki 
w dostępie do oświaty dzieci ze wsi i małych 
miasteczek. Taką zwiększoną dotację otrzy-
mywała także szkoła w Krośnie. Subwencja 
jest przecież przeznaczona dla dzieci, a nie dla 
budynku.
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– rozmowa z radnymi opozycji – Janem Marciniakiem i Piotrem Wilanowskim
E. Bylczyńska: – Co Panowie chcecie osiągnąć przez ten 

protest?
J. Marciniak: – Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomoś-

ciami burmistrz ma prawo odwołać przetarg, jeżeli są ku temu 

pewne przesłanki. Może się tu wypowiedzieć kolega Wilanowski, 

który jest przyrodnikiem, jaka to jest bezcenna wartość, tereny nad 

Wartą. Nie tylko dla wędkarzy, ale dla wszystkich mieszkańców. 

Przeznaczenie tego terenu na pole golfowe, czy coś innego nie 

związanego z przyrodą jest zbrodnią na tej przyrodzie. 

– Jakie są argumenty przeciwko sprzedaży tego terenu?
P. Wilanowski: – Pozostawienie tego terenu w rękach gminy 

to gwarancja, że nie zmieni on swojego charakteru. A charakter 

jest absolutnie wyjątkowy, co docenione zostało choćby przez to, 

że wchodzi w zakres Rogalińskiego Parku Narodowego. Są tam 

siedliska ptaków a walory krajobrazowe są nie do przecenienia. 

Jeżeli sprzedajemy, to liczymy się z tym, że nastąpią zmiany, bo 

jeżeli ktoś wyda półtora miliona złotych, to po pierwsze będzie 

się sam czuł właścicielem, a po drugie, najistotniejsze jest to, że 

będzie chciał zmienić ten obszar w jakiś sposób. Podejrzewamy, 

że będzie to pole golfowe, a jeżeli tak, to niesie ze sobą szereg 

zagrożeń istotnych i dla ujęcia wody, i dla rejonu. Zmieni te 

siedliska nieodwracalnie. Chronione zbiorniki wody ulegną 

degradacji, są zresztą wskazane jako źródło zasilania wody dla te-

go pola golfowego. Sam zakres prac potrzebny do wykonania pola, 

zbieranie dużych warstw ziemi, wprowadzenie kolejnych warstw 

drenowałoby przyrodę a ptaki uciekłyby bezpowrotnie. Tam 

gniazdują kanie czarne, żurawie, kania ruda, w pobliżu jest gniazdo 

orła bielika, bezcenne dla nas. Musimy to chronić.

– Ale jest jeszcze druga, ekonomiczna strona medalu, 
mianowicie to, że na samorządy w Polsce została scedowana 
całkowita odpowiedzialność fi nansowa za dany region i trud-
no się dziwić włodarzom, że szukają pieniędzy wszędzie. To jest 
taka sytuacja, gdzie burmistrzowie na siłę szukają możliwości 
sprzedaży terenów, żeby móc wybrnąć z kłopotów i realizować 
inwestycje, których oczekują mieszkańcy.

P. Wilanowski: – Potraktowanie tego obszaru jako atrakcji 

turystycznej może przynieść budżetowi gminy korzyści.

– Bez inwestycji nic się nie zwróci. Nie mówię tylko o naszej 
gminie, ale o sytuacji w kraju, która zmusza do rabunku 
poszczególne samorządy. Bo, jeżeli zostały one pozostawione 
same sobie, gdzieś muszą szukać wyjścia. Jest to zamykanie 
szkół w Polsce, to jest bezprecedensowa sprzedaż w naszych 
dziejach majątku państwa, np. stoczni.

P. Wilanowski: – Ale z drugiej strony, my jako Koalicja Sa-

morządowa wskazaliśmy do aktualnego budżetu ileś tam 

poprawek, które miały dać sumę oszczędności około 1,6 miliona zł. 

Można było poszukać tych pieniędzy. 

M. Marciniak: – Powiem tak, nasz budżet gminny jest bardzo 

duży, wynosi 80 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze. 

Ale budżetu w jednym roku nie da się zmienić. Jest to praca, 

która musiałby się rozłożyć na kilka lat. Ani jedna poprawka 

z naszej strony do budżetu nie przeszła, nawet najmniejsza, która 

dawała oszczędności rzędu 500 zł nie zyskała poparcia. Ten milion 

sześćset chcieliśmy przeznaczyć na rozpoczęcie rozbudowy szkoły 

podstawowej na ul. Krasickiego. Można było znaleźć oszczędności 

Protest na mosińskim targowisku

na coś, co jest rozsądne, a więc poprawienie bazy oświaty, tam, 

gdzie należy oraz na drogi. Odpowiadając na Pani pytanie, że 

wszystkie samorządy są w takiej samej sytuacji. Każdy samorząd 

powinien być dokładnie prześwietlony, czy pieniądze wydaje 

rozsądnie. I w Mosinie my staramy się to czynić od lat.

- Nie możecie Państwo usiąść przy jednym stole, dogadać się 
i powiedzieć: ratujmy naszą gminę?...

JM: – Nie możemy...

...Zostawić te wszystkie spory, nieprzyjaźń i razem ratować 
sytuację? Z pewnością obróciłoby się to na wielką korzyść 
i dla radnych, i dla władz, i dla mieszkańców. Byłby to zysk 
polityczny i ekonomiczny, bo z pewnością mieszkańcy przy-
jęliby to z dużo większą aprobatą. Zamiast niesnasek, któ-
re ciągle między Wami występują. Powinien usiąść Pan 
z burmistrzem przy jednym stole, bo nie ma wyjścia, bo 
kraj jest w takiej sytuacji, że trzeba to zrobić. Zawiesić topór 
wojenny na przykład na pół roku i zobaczyć, co z tego wyjdzie.

JM: – To są święte słowa. My od lat tego chcemy. Był jeden 

z budżetów, bodajże w roku 2008 i komisja fi nansowa pod moim 

przewodnictwem chciała spotkać się z panią burmistrz i poro-

(dokończenie na str. 6)
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(dokończenie ze str. 5)

zmawiać na temat propozycji tej komisji. Na wzór okrągłego 

stołu. Pani burmistrz przyszła i na samym początku powiedziała 

jednoznacznie, że na propozycje komisji nie zgadza się. 

– Bardzo duża jest w Was niechęć od lat i rzeczywiście trudno 
ją będzie przełamać. Za dużo jest wzajemnych pretensji. Ale 
gmina jest warta tego, żeby walczyć o zgodę.

JM: – Ja jako przedstawiciel Koalicji Samorządowej mogę zrobić 

krok w tył i może ktoś inny od nas mógłby być oddelegowany do 

rozmowy z panią burmistrz. Niekoniecznie muszę to być ja. 

– Żeby nie było sytuacji, że Pan i Pani burmistrz muszą 
siedzieć naprzeciw siebie?

JM: – Tak jest. Z naszej strony mogłaby to być Małgorzata Kap-

tur, czy Piotr Wilanowski. I proszę bardzo siadajmy do mediacji.

– Trzymam Was za słowo, że będziecie Państwo współ-
pracować.

JM: – Będziemy wdzięczni, bo każdy z nas ma na uwadze dobro 

państwa, czy dobro swojej gminy, ale to dobro pojmuje zupełnie 

inaczej. O czym my mówimy? Czy nie mówimy właśnie o tym? 

Co można byłoby zaoszczędzić w tym 80 milionowym budżecie 

i przeznaczyć to na drogi. Byłoby miło, żeby gazety się porozumia-

ły i pisały o sprawach potrzebnych gminie. 

– Gazeta może pośredniczyć w czymś, co przyniesie dobre 
rzeczy dla mieszkańców, spójne i mądre działanie, i zakończy 
niepotrzebną szarpaninę. 

JM: – Zgadzam się. Ustawodawca i parlament ustanawiają 

prawa, natomiast te prawa powinny być realizowane naprawdę 

z głową. 

PW: – Te prawa nie zmuszają do rabunku, ten rabunek może się 

odbywać przy użyciu niezdrowego prawa, ale nie musi. 

JM: – Na przykład Czapury i łącznik. 

– Czy to były korupcyjne działania?
JM: – Nikt tego nie mówi, natomiast sprawa jest grubymi nićmi 

szyta. 

PW: – Teren budowlany został wystawiony za cenę niższą niż ten 

zalewowy nad Wartą, którego teraz bronimy. 

JM: – Nie mówimy o żadnej korupcji. W listopadzie 2009 roku, 

kiedy studium było po konsultacji została ta działka wystawiona 

na sprzedaż. Na początku 2010 r. komisje Rady podjęły dyskusję 

na temat opinii o studium, generalnie była ona pozytywna. To jest 

tak malutka działeczka na mapach, że trudno nam było dostrzec 

jakieś niecne działania. Studium było uchwalone 25 lutego, prze-

targ musi być ogłoszony 30 dni przed datą. A więc jak był przetarg 

10 marca, 15 dni po uchwalonym studium, to był ogłoszony przed 

uchwaleniem studium. Wtedy burmistrz ogłosiła przetarg wie-

dząc, że za kilka dni studium będzie uchwalone. Teren ten po 

pierwsze nie powinien być sprzedany jako łącznik ekologiczny. 

Startowali dwaj przedsiębiorcy – panowie Pyżalski i Nudwa, o tym 

donosi Głos Wielkopolski. Ten drugi twierdzi, ze dostał informa-

cje z urzędu, że będzie tam można budować. Ale nie mógł dać 

więcej niż Pyżalski, czyli 90 tys. zł. Byłaby to znacznie wyższa cena, 

gdyby grunt był budowlany. I jak studium zostało uchwalone to 

pan Pyżalski złożył wniosek do gminy o warunki zabudowy i gmi-

na wydała pozytywne warunki zabudowy. W studium ten grunt 

już nie był łącznikiem ani pastwiskami tylko gruntem budowla-

nym. To pozwoliło Family House budować domy. My nie jesteśmy 

przeciwko panom Pyżalskim, deweloperom, niech wszyscy inwes-

tują. Ale nie może się to odbywać w sposób brutalny i niekorzyst-

ny dla gminy. Do tej straty ktoś dopuścił. Nawet, jeśli byli to 

urzędnicy, to przecież burmistrz dokumenty podpisuje. Jeżeli ktoś 

celowo działał w interesie dewelopera, to powinny być wyciąg-

nięte konsekwencje. Złożymy wniosek do Rady o wprowadzenie 

projektu uchwały, która spowoduje, że to Rada będzie miała 

większy wpływ, jeżeli chodzi o zbywanie mienia publicznego. Nie 

mamy tej kontroli od roku 2011, kiedy Rada podjęła uchwałę, że 

decyzje podejmuje burmistrz. 



reklama 7

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

kom. 608 262 220

Łódź k / Stęszewa,
ul. Mosińska 45
62-060 Stęszew

Oferujemy:
- Węgiel kamienny
- Miał, eko-groszek
- Węgiel brunatny

- Brykiet REKORD
- Drewno opałowe
- Opał workowany
- Transport opału

Atrakcyjne ceny, wysoka

- sprawdzona jakość!

Promocja:
polski miał - 530 zł
brykiet Rekord - 670 zł



informacje8

STOWARZYSZENIE

NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA

MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

ZAPRASZAJĄ

28 KWIETNIA 2013 r. 
na

BIAŁĄ NIEDZIELĘBIAŁĄ NIEDZIELĘ
MIEJCE: MOK, UL. DWORCOWA 4, W GODZ. 9.00 - 14.00

„Przebadaj swoje ciało”
W ramach projektu odbędą się m. in.:

� konsultacje lekarzy różnych specjalności
� porady farmaceutów
� pomiary cukru, ciśnienia i EKG
� udział pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
� udział pracowników Ośrodka Profi laktyki Epidemiologii Nowotworów 
� mammografi a 
� Honorowe Krwiodawstwo 
� pielęgniarki środowiskowe
� porady psychologa i inne

Szczegółowe informacje pojawią się
na stronie internetowej Mosiny, Stowarzyszenia oraz w lokalnej prasie.

– W zeszłym roku w mediach lokalnych 
dosyć często pojawiały się informacje 
o projektach realizowanych przez minę 
wspólnie z innymi podmiotami. Na 
łamach naszej gazety pisaliśmy m.in. 
o wieży widokowej na Pożegowie,  
studni Napoleona, Bocianowie. Czy 
to jedyne projekty, na które gmina 
uzyskała dofi nansowanie?

– Oczywiście nie. Łącznie zrealizowaliśmy 
15 inwestycji przy współudziale środków 
zewnętrznych. Uzyskaliśmy na nie średnie  
dofi nansowanie na poziomie około 55  pro-
cent wszystkich kosztów. Razem było tego 
około 4,5 mln złotych. 

– Z jakich źródeł Mosina pozyskała te 
dodatkowe pieniądze?

– Nasz gmina korzystała z trzech głównych 
źródeł: Unii Europejskiej: Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko, Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki, budżetu państwa: Naro-
dowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
oraz budżetu samorządu województwa: 
Program Wielkopolska Odnowa Wsi.

– Wcześniej wspomnieliśmy o wieży 
widokowej, studni Napoleona. Czy 
mógłby pan omówić inne projekty?

– Osobiście jestem bardzo zadowolony 
z olbrzymiej zmiany na naszych sporto-

MOSINA POZYSKUJE 
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Rozmowa z Waldemarem 
Krzyżanowskim, zastępcą 
burmistrza Gminy Mosina

wych boiskach. W ramach projektu PROW 
Oś 4 Odnowa wsi: „Budowa infrastruktury 
sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 
1."  oraz  „Budowa infrastruktury sportowej 
na terenie gminy Mosina. Etap 2.” udało się 
zmienić oblicza boisk w Rogalinie, Rogalin-
ku, Mieczewie, Nowinkach, Dymaczewie Sta-
rym. Prace prowadziliśmy głównie na bois-

kach trawiastych. W Dymaczewie Starym 
powstało natomiast wielofunkcyjne boisko 
sportowe o nawierzchni poliuretanowej. 
W przypadku tych realizacji warte pod-
kreślenia jest to, że na projekty, które 
pochłonęły ponad milion złotych gmina 
wydała część środków z dużą dotacją 
środków zewnętrznych.

Za pieniądze spoza budżetu naszej gminy 
udało się również zmodernizować świetli-
ce wiejskie w Krajkowie, Radzewicach i Ża-
binku w ramach projekt: „Modernizacja 
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem 
przylegającego terenu. Etap 1”. Prace obej-
mowały m.in. termomodernizacje tych 

obiektów oraz zagospodarowanie przyle-
gającego terenu. Inwestycje za prawie 400 
tys. zł  zostały dofi nansowane na poziomie 
70 procent. 

Jeszcze większe, bo pełne dofi nansowanie 
uzyskał projekt „Indywidualizacja naucza-
nia" (dzieci klas 1-3 szkół podstawowych) 
realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

– Czy gmina realizowała tylko pro-
jekty związane z turystyką, sportem 
i edukacją?

– Nie tylko. W minionym roku na liście 
realizacyjnej projektów, które realizowaliś-
my przy udziale dofi nansowania znalazła 
się także „Budowa wodociągu w Druży-
nie I etap i  etap II oraz budowa kana-
lizacji deszczowej w Krosinku I i II etap 
(ul. Ludwikowska, Wiejska) wraz z odpro-
wadzeniem wód do Kanału Mosińskiego 
ul. (Lipowa)”. Etap I – Budowa wodociągu 
w drużynie etap I i II w roku 2012 została 
zakończona budowa wodociągu w Dru-
żynie, w tym roku kontynuujemy prace 
nad kanalizacją deszczową w Krosinku. 
Inwestycja w całości kosztuje około 3,5 mln 
zł,  z czego dofi nansowanie na poziomie 
50% kosztów kwalifi kowanych.

W ramach Narodowego Planu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek zre-
alizowaliśmy projekt  „Budowa drogi łączącej 
Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa" 
gdzie uzyskaliśmy 750 tys. zł 

Ponadto za środki uzyskane z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej nasadziliśmy drzewa 
i krzewy w ciągach dróg ulicznych, na 
placach zabaw, przy boiskach.

– Czy już wiadomo, o jakie środki 
Mosina będzie ubiegała się w tym roku?

– Mamy już informacje, że także w tym ro-
ku uda się nam zrealizować przy współu-
dziale środków zewnętrznych kilka projek-
tów związanych z bazą sportową. Mam 
na myśli budowę boiska ze sztucznej trawy 
w Czapurach, boiska z naturalną na-
wierzchnią w Krajkowie, budowę siłowni 
zewnętrznej w Ptasim Parku, wyposażenie 
MOSiR w dodatkowy sprzęt. Ponadto ma-
my w planach modernizację świetlic 
w Wiórku i Świątnikach oraz  modernizację 
placów zabaw we wsiach gminy. W 2013 
roku rozpoczniemy też budowę kolejnej 
ulicy tj. Lipowej w Krosinku w ramach tzw. 
schetynówek. Oprócz tego oczekujemy 
jeszcze na wyniki kilku innych projektów, 
na które złożyliśmy wnioski oraz przy-
gotowujemy się do kolejnych naborów. 

(red.)
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Straż Miejska działa w składzie Urzędu 

Miejskiego na zasadzie referatu. W od-

różnieniu od pracowników urzędu pra-

ca odbywa się na dwie zmiany od 

poniedziałku do piątku od godz. 07.00 

do 20.00, w soboty od 09.00 do 21.00. 

Na każdej zmianie pracuje w zależności 

od tygodnia 3-4 strażników, którzy reali-

zują zadania na podstawie obowiązują-

cych ustaw i wynikające z wcześniej usta-

lonego planu oraz prowadzą działania 

interwencyjne zgłaszane przez miesz-

kańców naszej gminy. W tym miejscu 

należy podkreślić, że rejonem działania 

Kronika Straży Miejskiej w Mosinie
W miesiącu styczniu straż miejska przeprowadziła 105 inter-

wencji porządkowych, głównie dotyczyły one nie odśnieżonych 

chodników, wyrzucania śmieci do lasu, spalania toksycznych 

materiałów, wysypywania popiołu na ulice, braku nadzoru nad 

zwierzętami, osób będących pod wpływem alkoholu, jak rów-

nież nielegalnego wywozu nieczystości płynnych. 

W dniu 15.01. patrol straży miejskiej pomiędzy Nowinkami 

a Żabinkiem odnalazł kobietę chcącą popełnić samobójstwo, 

po udzieleniu pierwszej pomocy i wezwaniu służb ratowni-

czych osobę przekazano Policji.

W dniu 25.01 w miejscowości Rogalin skontrolowano  męż-

czyznę, który kufą wywiózł nieczystości płynne na pole. Wy-

kroczenie zakończono w postępowaniu mandatowym.

„Rekordzista” na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. W dniu 

31 stycznia podczas kontroli prędkości prowadzonej zgodnie 

z grafi kiem przez straż miejską, pomimo trudnych warunków 

atmosferycznych kierowca samochodu osobowego Honda je-

chał z prędkością 113 km/h – zupełny brak wyobraźni...

Podsumowanie pracy Straży Miejskiej 
w Mosinie w 2012 roku

dla strażników jest obszar całej gminy, 

miasto Mosina i 21 sołectw. W wyniku 

prowadzonych działań pouczono 868 

osób, ukarano mandatem karnym 2267 

osób, na łączną kwotę 322  680 zł, wysła-

no 38 wniosków do rozpatrzenia przez 

sąd, 58 spraw przekazano innym insty-

tucjom. Na 43 interwencje w stosunku do 

osób będących pod wpływem alkoholu 

17 odwieziono do miejsca zamieszkania 

lub izby wytrzeźwień. Na 249 interwencji 

dotyczących zwierząt (psy, koty, dziki,  

łabędzie, sarny, lisy)odłowiono 80 psów 

i przewieziono do przytuliska w Mosinie, 

chore łabędzie umieszczono w ZOO w Po-

znaniu. Przeprowadzono 314 kontroli po-

sesji pod kątem posiadanych umów na 

wywóz nieczystości, oznakowania posesji 

zgodnie z obowiązującym prawem, od-

prowadzania wód deszczowych, czys-

tości chodników, spalania w piecach nie-

dozwolonych toksycznych materiałów. 

Prowadzono kontrole obiektów szkół, 

przedszkoli, placów zabaw dla dzieci, 

sklepów i targowiska miejskiego, kontrolę 

nielegalnych wysypisk śmieci (w wyniku 

odszukanej w śmieciach dokumentacji 

kilku sprawców wykroczenia zostało uka-

ranych mandatami). Ujawniono 1 przes-

tępstwo. 43 razy podejmowano wspólne 

działania z Policją.

Sama nigdy by tego nie zrobiła. Uczyniła to w jej imieniu 
Anna Kędziora z Mosiny. Nie umie prosić ludzi o pomoc, nie ma 
odwagi, prosi tylko Boga o zdrowie dla Filipa i siłę dla siebie, 
żeby się nie załamać. Opowiada o tym ze łzami. 

Po miesiącu strasznego bólu głowy u Filipa, braku diagnozy, 

odsyłania matki do różnych specjalistów, a także posądzania 

jej o przewrażliwienie, udało się dziecko umieścić w odpowiednim 

szpitalu. Był to już ostatni moment, Filip nie jadł, schudł, pokładał 

się z bólu. Lekarze twierdzili, że problem tkwi w chorobie przewodu 

pokarmowego, tymczasem guz móżdżku miał już 5 centymetrów 

średnicy. Operacja trwała osiem godzin.

Potem była śpiączka farmakologiczna, po przebudzeniu cał-

kowity niedowład, dziecko nie mówiło. Kolejny etap to chemia 

i naświetlania. Dwa lata spędzone praktycznie w szpitalu.

Danuta Helak z mężem od prawie pięciu lat walczy o syna. Są 

postępy, teraz Filip już chodzi, ale nie rozwija się normalnie, ma też 

zaburzenia równowagi, nie biega i nie skacze, nie może chodzić 

do szkoły. Dzieci odsunęły się od niego, trudno mu nawiązać 

kontakt z ludźmi.  Denerwuje się czasem na mamę, zamyka 

w sobie, nie chce rozmawiać z nauczycielami (ma indywidualne 

nauczanie). Jest czasami bardzo pobudzony. Bardzo pomagają 

Bardzo trudno
jest prosić

mu zabiegi rehabilitacyjne, które są 

płatne. Rodziny nie stać na ciągłą 

rehabilitację, jeden zabieg kosztuje 

80 zł. A jest to jedyna droga do 

osiągnięcia sprawności organizmu. 

Mosińskie malarki ofi arowały os-

tatnio swoje obrazy na licytację, uda-

ło się zebrać 1500 zł, wcześniej po-

moc zorganizowała dyrektor szkoły 

w Krośnie, Grażyna Bartkowiak, 

za co rodzice są bardzo wdzięczni. 

Pokaźną sumę przesłał Filipowi 

Mariusz Świtalski. Sołtys Ryszard 
Rybicki z radą sołecką także się 

w tę pomoc włączył. Ale leczenie 

musi trwać dalej. Matka opada już z sił: – Nie wiem, co będzie dalej, 

jak go przygotować do życia...

To wspaniała, dzielna kobieta, z pokorą przyjmuje swój los i ufa 

Panu Bogu. Już nic więcej zrobić nie może...

W imieniu rodziców Filipa bardzo proszę czytelników gazety 

o pomoc, można to też uczynić poprzez zbieranie plastikowych 

nakrętek, które dostarcza się do szkoły podstawowej w Krośnie, do 

przedszkola w Krośnie i do gimnazjum w Pecnej.

Wpłaty a także 1% podatku można przekazać na: Fundację 
Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 

KRS 0000023852, koniecznie z dopiskiem „FILIP”
 

Za każdy otrzymany dar z całego serca dziękują Danuta 

i Krzysztof Helak z Filipem z Krosna.

Elżbieta Bylczyńska
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Ale, żeby się o tym przekonać trzeba 

pozostać dłużej. Po zakończeniu 

części ofi cjalnej z udziałem burmistrz 

Zofi i Springer, ks. prałata Konrada 

Kaczmarka oraz ks. prob. Edwarda 

Majki mosińscy chórzyści po sutej 

kolacji ruszyli w tany. Przedtem jednak 

przepięknie zaśpiewali kolędy. Bawią się 

co roku podczas karnawału. Tym razem 

przed częścią nieofi cjalną z właściwą 

sobie stanowczością wystąpił ks. Majka 

na wieść, że w chórze pw. Św. Cecylii 

przydaliby się nowi śpiewacy. A ponieważ 

oprócz chórzystów przybyli także ich 

znajomi i rodziny selekcja odbyła się 

niezwykle sprawnie, bowiem było w kim 

wybierać. W ten sposób zadowolony 

Tańczą wcale nie gorzej niż śpiewają

z siebie proboszcz nakazał niektórym 

zapisać się do chóru, nie zadając sobie 

wcale trudu sprawdzenia ich głosu. 

Czy prezes chóru i dyrygent zgodzili się 

z tym dyktatem? To akurat proboszcza 

nie interesowało. Najwidoczniej uznał, 

że chór ma tak mocne brzmienie, że 

jeśli nawet ktoś nie będzie umiał śpie-

wać, nic się nie stanie, a liczebność 

wzrośnie. No cóż, kto by się sprzeciwiał 

władzy kościelnej. Wśród ogólnego 

śmiechu kandydaci wywoływani po 

nazwisku grzecznie godzili się z decyzją 

duchownego.

Trzeba przyznać, że część taneczna by-

ła niezwykła, choć podobno nasi chórzyś-

ci zawsze bawią się świetnie. Całe 

szczęście, że sala w MOK – u ma odpo-

wiednie wymiary. O to, żeby prawie bez 

przerwy tańczyli zadbał Jacek Rogalka 

serwując mocne rytmy i znane przebo-

je. I tańczyli niezmordowanie prawie do 

rana.

Zaśpiewali w styczniu
na zaproszenie prof. Wilczyńskiego
Warto dodać, że w styczniu nasi 

śpiewacy wystąpili z koncertem, śpie-

wając także na Mszy św. w poznańskim 

kościele Najświętszej Krwi Pana Jezusa 

w kamienicy przy ul Żydowskiej. Jest 

to jednonawowy kościół z bogato zdo-

bionymi ołtarzami barokowymi. 

„Według średniowiecznego podania, 

w piwnicy domu w 1399 roku Żydzi mieli 

sprofanować trzy Hostie, wykradzione 

z  pobliskiego kościoła dominikanów 

(obecnie jezuitów). Gdy zaczęli je kłuć 

nożami, z  Hostii wytrysnęła krew. Prze-

rażeni wrzucili Hostie do studni. Te unios-

ły się jednak nad wodę. Profanatorzy 

zawinęli je w chustę i wynieśli za miasto. 

Próbowali zakopać je w  mokradłach, 

ale  Hostie ponownie uniosły się 

w powietrze. Mieszkańcy Poznania zaczę-

li domagać się, by miejsce profanacji 

Hostii upamiętnić świątynią”... „W dol-

nym kościele znajduje się sławna stu-

dzienka, artystycznie ocembrowana, 

do  której miały być wrzucone zbez-

czeszczone Hostie”. 

Woda ze studni ma podobno właś-

ciwości lecznicze, w tym celu ludzie 

zabierają ją do domu.

E.B.
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Mirka zaś opowiadała: mieszkając 
w Poznaniu, od jakiegoś czasu 

zaczęliśmy zastanawiać się nad zmianą 
mieszkania. Doskonale pamiętam jedną 
z pierwszych dyskusji, jakie zaczęliśmy 
prowadzić, wcale nie takich łatwych. 
Propozycje padały najróżniejsze: a może 
tu, a może do Kórnika, nie, nie, lepiej 
w stronę Obornik, a może jeszcze gdzieś 
indziej. No różne, zupełnie luźne dywaga-
cje takie czasem szalone trochę. A wyo-
braźnia nas niosła, bo sami dużo pod-
różujemy po świecie i zawodowo, i dla 
wypoczynku. Nasz syn (pod koniec stu-
diów) wyraził wtedy taką opinię, że 
wszędzie byle nie do Mosiny. Trochę nas 
to zdziwiło, bo żadnych uprzedzeń nie 
mieliśmy do tego miejsca aż tak zdecy-
dowanych, jak on. Uzasadnił swój pogląd 
bardzo dosadnie i krótko: bo nie chciał-
bym by na mnie mówili, że jestem elegant 
z Mosiny. No dobra, uśmialiśmy się mocno 
i na tym właściwie się skończyło.

– A Ty wiesz jak było z tym elegantem, 
czy nie wiesz?

– Ja słyszałam kiedyś, u nas chyba w Ins-
tytucie ktoś opowiadał, że podobno jakiś 
krawiec wyjechał w XIX wieku, jak wielu 
rodaków, za ocean do Ameryki. W tamtych 
czasach emigrowało się normalnie w ten 
sposób za chlebem i zjawisko to obej-
mowało wiele regionów naszego kraju. 
Tam założył swój warsztat ze sklepem i za-
czął pracować. Swojego fachu uczył się 
u różnych mistrzów, ale krawiectwa męs-

kiego, a swoje ubrania, płaszcze, garnitury 
i koszule szył niezwykle starannie przede 
wszystkim na indywidualne zamówienie. 
Był ponoć nie tylko bardzo solidny, ale 
również pedantycznie słowny, co z miejsca 
zjednało mu mnóstwo klientów, tak że 
pracy mu nie brakowało. Potrafi ł sprostać 
najdziwniejszym zleceniom, niezwykle 
dyskretny, dowcipny, a co najważniejsze 
– zawsze dotrzymywał wcześniej danych 
terminów. Dzisiaj mi się wydaję, że takich 
fachowców nie ma, a jeśli są, to ze świecą 
ich szukać. Nad dużymi, paradnymi 
drzwiami wejściowymi kazał powiesić 
szyld, na którym po polsku wymalował oz-
dobnymi literami napis-nazwę „Elegant”, 
zaś w oknie wystawowym na manekinach 
wisiały, często zmieniane, najmodniejsze 
kreacje męskiej mody. Do tych wszystkich 
zalet należy jeszcze dodać, że był 
nieprzeciętnym gadułą i bardzo lubił 
opowiadać o swoich rodzinnych stronach, 
czyli o Mosinie. Tak jak wszyscy polscy 
emigranci, normalnie tęsknił do rodzin-
nego domu, w którym się urodził, gdzie 
zostawił rodziców i rodzeństwo. I teraz 
dochodzimy wreszcie do sedna sprawy, 
nic się nie denerwuj, zaraz się wszystko 
wyjaśni. Otóż z Mosiny przychodziły do 
niego często listy, w których opisywano 
jemu, co się działo w domu, kto z kim 
się ożenił i tak dalej, a przede wszystkim 
dziękowano mu tymi listami za przesyła-
ne dolary. Czy wyobrażasz sobie tę sytu-
ację? No właśnie. Rodacy, którzy do niego 

zaczęli coraz liczniej przychodzić, domaga-

li się polskiego słowa, aby im czytał te 

listy głośno, a później na różne sposoby 

komentowali opisane wydarzenia. Z cza-

sem wśród rodaków zaczęto o nim mó-

wić „Elegant z Mosiny”, co z resztą było 

zupełnie naturalne w tamtych stronach. 

I widzisz, tak to się zaczęła kariera tego 

powiedzenia, ale ile w tym jest prawdy, 

tego nie wiem. Podsumowując całą his-

torię można stwierdzić jednoznacznie, że 

od samego początku kojarzono eleganta 

z Mosiny bardzo pozytywnie, bez żadnych 

uszczypliwości.

– A co z tym mieszkaniem w końcu zro-

biliście?

– Wyobraź sobie, że najlepsza propozy-

cja była w Mosinie, dużo lasów, spokojne 

miejsce, sam mieszkasz niedaleko, to 

wiesz jak jest. I tutaj się przeprowadziliśmy 

wszyscy.

– A co z synem?

– Początkowo był z nami, ale po trzech 

latach się wyprowadził.

Roman Czeski

Podczas grudniowej sesji puszczykowscy radni prze-
głosowali uchwałę o możliwości kupna budynku wznie-
sionego na Rynku. 

– Tą uchwałą radni umożliwili rozpoczęcie procedury kupna 

tego obiektu – mówi Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczyko-

wa. – Na razie nie określiliśmy ostatecznie, jakie jednostki zosta-

ną tam ulokowane.  

Najprawdopodobniej zostanie tam przeniesiona część Bi-

blioteki Miejskiej, swoją siedzibę mogą tam też znaleźć orga-

nizacje pozarządowe. W kuluarach mówiło się także o zor-

ganizowaniu tam siedziby Straży Miejskiej. Dzięki takiemu roz-

wiązaniu zwolnią się pomieszczenia zajmowane przez biblio-

tekę na parterze tzw. starej szkoły, co pozwoli na zwiększenie 

liczby klas, w których uczą się dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 1. Przed decyzją rady o kupnie budynku na Rynku, planowa-

no rozbudowę SP nr 1  o kilka klas. 

Jak można przeczytać w uzasadnieniu tej uchwały działka, 

na której wzniesiono budynek w  centrum Rynku w  wyniku 

przetargu z sierpnia 2009 r. została oddana w  użytkowanie 

wieczyste. W umowie zapisano jednak, że budynek, który bę-

dzie mógł zostać tam wybudowany musi mieć charakter uży-

teczności publicznej i pełnić funkcję ogólnodostępną. Inwes-

tor zadeklarował również, że obiekt zostanie wzniesiony w cią-

gu 3 lat. 

W wyniku negocjacji przeprowadzonych przez Burmistrza 

Miasta Puszczykowa ustalono cenę brutto 750.000,00 zł pła-

coną w  dwóch rocznych ratach za prawo użytkowania wie-

czystego wraz z własnością budynku.                                               (red.)

Kupią budynek
na Rynku
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Jesteśmy w trakcie obchodów 150-lecia wybuchu Powsta-

nia Styczniowego. To podniosłe wydarzenie pozwala na 

docenienie bohaterstwa walczących insurgentów, ale skłania 

też do refl eksji na temat idącej za tym nieprzemyślanej po-

litycznej organizacji i kalkulacji. Powstanie to było idealną ilu-

stracją polskiego „jakoś to będzie”, czy „zwycięstwa mo-

ralnego”. Warto dokonać rzetelnej korekty rodzimego pa-

triotyzmu poprzez krytyczne spojrzenie na ten niefortunny 

„hurraoptymizm” organizacyjnego chaosu.

Doskonałą do tego okazją jest niemniej ważne wydarzenie 

tego roku – wydanie „Dzieł zebranych” polskiego ekonomisty 

międzywojnia, Adama Heydla. Ważne nie tylko dlatego, że dłu-

go oczekiwane, ale przede wszystkim ze względu na zawar-

tość dwóch opasłych tomów, wydanych staraniom Instytu-

tu Misesa. Trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyli współ-

pracownicy Instytutu w wydanie tej niezwykłej publikacji 

– trwające do ostatniej chwili przed wydaniem kwerendy bib-

liotecznej, odnajdywanie różnych „białych kruków” świetnie 

ukoronowały tę publikację. Lektura „Dzieł zebranych” owocuje 

w trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość oczami wybitnego 

polskiego ekonomisty, umiejętnej oceny naszych szans i par-

kosyzmów. Czyli tym, czego zdaje się brakować podczas ko-

lejnych rocznic nie do końca przemyślanych wydarzeń.

Tyle tytułem nieco przydługiego wstępu. Co do meritum 

sprawy – Adam Heydel był postacią nieprzeciętną. Polski pro-

fesor ekonomii z Krakowa, wychowany w tradycji patriotycznej 

był obrońcą wolnej gospodarki, ale bez zaprzęgania do tej 

obrony patetycznych frazesów i dogmatycznych uproszczeń. 

Pięknie opisał go inny polski ekonomista, Ferdynand Zweig: 

„Interesowało go wszystko. Wieś, koń, polityka, sztuka, fi lozofi a 

i ekonomia. Jednakże dwie jego prawdziwe pasje to były: 

sztuka i ekonomia. Mam wrażenie, że długo się wahał, gdy 

miał wybierać  pomiędzy sztuką i ekonomią. A jego działalność 

nawet w ostatnich latach wskazywała, że ciągle dzielił się 

między jedną i drugą.” Faktycznie, był to prawdziwy człowiek 

renesansu. Znakomicie znał się na malarstwie, szczególnie 

na dziełach Jacka Malczewskiego, któremu poświęcił jedną 

ze swoich książek. Twórczość Heydla to erudycja, elokwencja 

i zwięzłość wywodu, a także cnota wstrzemięźliwości w osą-

dzie, gdy nie był czegoś do końca pewny. 

W pierwszym tomie „Dzieł zebranych” zabiera nas krakowski 

profesor na liczne podróże po swoich ekonomicznych roz-

prawach. Odsłania przed nami wiele ciekawych  przemyśleń, 

ubierając je w zrozumiały, prosty język. W cyklu „Ekonomia 

polityczna” wykłada najważniejsze pojęcia z zakresu nauki 

o gospodarce w taki sposób, że rozjaśnia wiele wątpliwości, 

jakie może mieć błądzący w meandrach wiadomości dzisiejszy 

widz i konsument kultury i nauki. Może to zabrzmi zbyt pa-

tetycznie, ale przewracając kolejne kartki jego dzieł, ma się 

wrażenie obcowania z przedstawicielem prawdziwej inteli-

gencji, której ciągłość i etos brutalnie zerwała bolszewicka 

nawała. Faktem jest natomiast, że poglądy i dzieła Adama 

Heydla były przez dłuższy czas poddane ostracyzmowi, 

w związku z czym trzeba je dzisiaj wyciągać z otchłani za-

pomnienia. Zwłaszcza, że są ku temu bardzo znamienne 

okoliczności. Weźmy chociażby szalejący w latach 30-tych wiel-

ki kryzys gospodarczy. Heydel przebywał w Stanach Zjed-

noczonych jako stypendysta Fun-

dacji Rockefellera i podziwiał solid-

ne podstawy tamtejszej gospodarki. 

Potrafi ł dobrze rozpoznać przyczyny 

i objawy szalejącego wtedy kryzysu, 

który rozpoczął się krachem na 

nowojorskiej giełdzie. Pisał tak: „Kryzys nie wynikł z tego, że 

kapitalizm jest zły i jako system się skończył, ale stąd, że nie 

jest on kapitalizmem w swojej właściwej postaci”. Piękne sło-

wa, które są aktualne również dzisiaj w obliczu „walki z kryzy

sem”.

Heydel brał udział w słynnych seminariach Ludwiga von 

Misesa, stąd tak wiele jego celnych obserwacji i korzystanie 

z dorobku tzw. szkoły austriackiej. Krakowski ekonomista był 

prawdziwym humanistą, który w gospodarce widział przede 

wszystkim człowieka, a nie cyfry. Krytykował rządy sanacji, za 

co przez jakiś czas był odsunięty od funkcji dydaktycznych. 

Był więźniem obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 

a później w Auschwitz, gdzie został rozstrzelany 14 marca 1941 

roku. Zapamiętamy go jednak nie jako męczennika, ale jako 

wybitny umysł, który pozostawił po sobie wiele dobrego. Jego 

dzieła warto szerzej propagować, ponieważ zawierają w sobie 

wiele ciekawych przemyśleń nie tylko na temat ekonomii. To 

kopalnia przenikliwych spostrzeżeń na temat rzeczywistości, 

w której przyszło mu żyć. Ich lektura okazać się może lekcją 

nowoczesnego patriotyzmu opartego na wartościach i zdro-

wym rozsądku. Heydel starał się udowodnić, że budowanie 

wolnej gospodarki przyczyni się do wzmocnienia ekono-

micznego narodu, upatrując w jej obronie realizowanie praw-

dziwej miłości do Ojczyzny. Jego dzieła to także lekarstwo na 

szerzące się dzisiaj ekonomiczne mity. Fakt, że pomimo ich 

obalenia kilkadziesiąt lat temu, nadal powracają, jest doskonałym 

powodem do zapoznania się dorobkiem krakowskiego patrioty 

i ekonomisty.

Wojciech Czeski

To nie jest kapitalizm
w swojej właściwej postaci

KANCELARIA NOTARIALNA 
Natalia Waścińska

Tel. 61 639 42 53, 721 120 505
E-mail wascinska@poczta.onet.pl

wascinska@rejent.poznan.pl
Czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 9.30 do 17

W Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9W Mosinie przy ul. Wawrzyniaka 9
działa jużdziała już
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Częstym błędem i młodzieży, i rodziców jest patrzenie daleko 
i pomijanie szkół, znajdujących się bliżej. Dojazdy wiążą się 

z kosztami i stratą czasu. Proponujemy przyjrzenie się Zespołowi 
Szkół im. Adama Wodniczki w Mosinie, placówce z ponad czter-
dziestoletnią tradycją.

Lata mijają, szkoła zmieniła się – 
w porównaniu z latami siedemdzie-
siątymi i osiemdziesiątymi to zupełnie 
inna placówka.Po pierwsze nowoczes-
na, wyremontowana, wyposażona w sa-
le komputerowe, multumedialne cen-
trum informacji, kompleks nowoczes-
nych boisk sportowych. Po drugie – 
oferująca szerokie możliwości kształ-
cenia. Warto im się przyjrzeć.

Od września Zespół Szkół w Mosinie oferuje kształcenie w 6 ty-
pach klas ponadgimnazjalnych. Nowością jest trzyletnie liceum 
ogólnokształcące o profi lu wojskowym, przygotowujące młodzież 
nie tylko do nauki w szkołach wyższych „mundurowych”, lecz także 
w cywilnych uczelniach technicznych lub medycznych. W ramach 
programu nauczania przewidziane są także zajęcia dodatkowe, 
między innymi pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia mające 
wyrobić odporność na stres, poligony, strzelnica, ćwiczenia terenowe 
czy wyjazdy do jednostek wojskowych. Dużą wagę będziemy 
przywiązywali do ceremoniału i obowiązkowego umundurowania.  
Na pewno absolwent tej klasy nie będzie miał problemów ze zda-
niem egzaminu sprawnościowego i ogólnego do szkoły mundurowej. 
Przewidujemy również zajęcia, dzięki którym będzie można uzyskać 
dodatkowe punkty, potrzebne podczas rekrutacji do szkół wyższych. 
Liceum ogólnokształcące o profi lu wojskowym to ciekawa propozy-
cja, warta rozważenia.

Popularną, czteroletnią klasą jest technikum kształcące logisty-
ków. To jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w Europie. 
Zadaniem logistyka jest takie działanie na rzecz fi rmy, aby osiąg-
nęła ona najlepszy efekt fi nansowy. Obok przedmiotów ogól-
nokształcących w programie nauczania znajdują się między innymi 
następujące przedmioty zawodowe: gospodarka zapasami i maga-
zynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, język angielski 
dla logistyków. W III klasie uczniowie odbywają praktykę zawodową 
w dużych fi rmach spedycyjnych. Warto dodać, że zazwyczaj logisty-
cy nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są poszukiwani na 
przykład w centrach spedycyjnych i logistycznych czy jednostkach 
samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty. 

W Zespole Szkół w Mosinie można również zdobyć zawód tech-
nika urządzeń i systemów energii odnawialnej. To druga 
nowość, którą proponujemy od września 2013 roku. Tym zawodem 
z przyszłością na pewno zainteresują się osoby kreatywne i za-
ciekawione gospodarką energetyczną w kraju. Odnawialne zaso-
by energii są coraz bardziej popularne w Polsce – wystarczy 
wspomnieć o kolektorach słonecznych, pompach ciepła, małych 
elektrowniach wiatrowych i kotłach na biomasę. Oprócz przedmio-
tów ogólnokształcących w czteroletnim cyklu nauczania młodzież 
pozna tajniki rysunku technicznego, techniki urządzeń i systemów 
energii odnawialnej czy działalności gospodarczej w budownictwie. 
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują 
przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie 
energetycznym. Osoby przedsiębiorcze z pewnością założą własne 
fi rmy, działające na małych obszarach. Kolejna propozycja warta 
zastanowienia.

Technik hotelarstwa (czwarta nowa klasa w naszej szkole) 
jest oddziałem przeznaczonym dla osób ambitnych, potrafi ących 
nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Obecnie nie wystarczy 

Przełom zimy i wiosny to trudny czas dla uczniów trzecich klas gimnazjów i ich rodziców. Trzeba wresz-
cie dokonać wyboru, który wpłynie na dalsze życie młodzieży. Mowa oczywiście o szkole ponad-
gimnazjalnej. Co, gdzie, jak? – to pytania najczęściej zadawane sobie nawzajem. Poważna kwestia, jaką 
jest nowa szkoła, powinna być rozważona pod wieloma kątami. Rodzaj, profi l, lokalizacja to podstawo-
we sprawy. Liceum, technikum czy szkoła zawodowa? Jeśli ta trzecia,  to jakiego zawodu się uczyć?

już świetnie wyposażony budynek, niezbędny jest kompetentny, 
fachowy, doskonale przygotowany personel hotelowy. W czterolet-
nim cyklu nauczania (obok przedmiotów ogólnokształcących) 
młodzież zapozna się m. in. z podstawami działalności przedsię-
biorstwa hotelarskiego, językiem obcym w hotelarstwie, technikami 

pracy w hotelarstwie, obsługą konsu-
menta czy obsługą informatyczną 
w hotelarstwie. Miejscem pracy absol-
wenta będzie nie tylko ląd (hotele, 
zajazdy, pensjonaty, gościńce), ale 
również promy, statki i samoloty. 
Zawód technika hotelarstwa jest speł-
nieniem marzeń osób energicznych, 
obowiązkowych, ciekawych świata i lu-
dzi.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić zwiedzanie kraju i świata, organiza-
cję imprez  i usług turystycznych bez technika obsługi turystycznej. 
Ten właśnie nowy typ klasy proponujemy osobom kreatywnym, 
ciekawym świata, łatwo nawiązującym kontakt z ludźmi. W ciągu 
czterech lat będziecie poznawali (poza przedmiotami ogólno-
kształcącymi) podstawy turystyki i działalności gospodarczej w tu-
rystyce, marketing usług turystycznych, geografi ę turystyczną, 
nauczycie się organizacji imprez i usług turystycznych. Miejsca 
pracy technika obsługi turystycznej to między innymi biura podróży, 
hotele, pensjonaty, jednostki obsługi ruchu turystycznego. Po skoń-
czeniu odpowiednich kursów można zostać pilotem wycieczek 
krajowych i zagranicznych. Technik obsługi turystycznej to bez 
wątpienia zawód z przyszłością. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest chętnie wybierana przez mło-
dzież. W klasach o trzyletnim cyklu kształcenia można zdobyć wyma-
rzony zawód, potrzebny na rynku pracy. Corocznie absolwenci 
gimnazjów, po podpisaniu umowy o zatrudnieniu i przedstawieniu 
zaświadczenia lekarskiego o przydatności do konkretnego za-
wodu, zasiadają w ławach naszej szkoły i uczą się przedmiotów 
ogólnokształcących. Szkoła zawodowa daje możliwość zdobycia 
kwalifi kacji w wybranym przez siebie zawodzie, po jej ukończeniu 
można podjąć pracę, a w miarę możliwości i chęci kontynuować na-
ukę w technikum lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Mosinie jest bogata i atrakcyjna. 
Można wybrać typ szkoły, która najbardziej odpowiada uczniowi 
trzeciej klasy gimnazjum, szkoły, która pozwoli zrealizować marzenia, 
zdobyć ciekawy zawód i w późniejszym czasie dobrą pracę. Zaprasza-
my na Drzwi Otwarte, które odbędą się w sobotę, 23 marca 2013 roku 
w siedzibie naszej szkoły w Mosinie przy ulicy Topolowej 2. Zachęca-
my do zapoznania się z terminarzem rekrutacji, zamieszczonym na 
stronie www.zsmosina.pl. Na tej stronie jest też wiele ciekawych 
informacji, dotyczących naszej szkoły. Zapraszamy i do zobaczenia.  

Wiesława Bahyrycz-Kroczyńska

Duży wybór!
Dobry wybór!



reklama

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

14

P
R
O
M
O
C
J
A

Biały uśmiech

w ciągu 1 godziny!

PROFESJONALNE 
WYBIELANIE

w cenie 550 zł
do 28 lutego 2013 r.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA
PERIOFFICE

tel. 61 81 91 123
Zapraszamy!

Mosina, Plac 20 Października 19
(rynek)

sklep@karafkamosina.pl
www.karafkamosina.pl

SKLEP ALKOHOLOWY

Otwarte

9-24
Tel. 501 394 453

Tu jesteśmy!

SUSHI BAR KATEI
Zapraszamy do nowo otwartego

SUSHI BARU w Puszczykowie
ul. Kościelna 10, 62-040 Puszczykowo

tel. 61 670 61 74 , tel. kom. 602 718 170
e-mail: info@katei.pl

www.katei.pl

Godziny otwarcia:

pon.-pt. 13.00-21.00, sb.-ndz. 12.00-22.00
Dowóz gratis

na terenie całego Puszczykowa

Organizujemy imprezy
okolicznościowe i biznesowe

NAPRAWA

I WYKONAWSTWO

PROTEZ ZĘBOWYCH

KATARZYNA ŻABIŃSKA

 62-050 MOSINA, ul. SKRYTA 17

PRACOWNIA PROTETYCZNA

Tel. 509 416 650

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ

KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133



Poznaj nas na nowo!

Zapraszamy!

SALON MEBLOWY
MOSINA

Mosina, ul. Budzyńska 11
tel. 61 813 69 81

NISKIE CENY!   DUZE ZMIANY!

� Nowy wystrój salonu
� Nowe, ciekawe aranżacje
� Nowi, renomowani producenci mebli
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� wesela
   � pogrzeby
   � imprezy sportowe
    � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

www.studiomlodosci.pl

Nowo otwarte
Studio Wiecznej Młodości!
rewelacyjne zabiegi wyszczuplające i odmładzające

(zmarszczki, blizny, rozstępy, przebarwienia)

� Powerslim Studio (kapsuła SPA)
      relaks-zastrzyk zdrowia-smukła sylwetka

� PowerSlim Active (rower)
      turbo odchudzanie w podczerwieni i jonizaji

Mosina, ul. Poznańska 9

tel. 602 244 445
PowerSlim Active PowerSlim Studio
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Jest to wbrew wszelkim regułom i pra-

wom rządzącym reportażem, ale nie 

mogę tej wyjątkowej historii zacząć bez 

opowiedzenia, choćby króciutko o tym, 

co czułam, kiedy słuchałam brata Mariana 

w redakcji, w niedzielne popołudnie 3 lu-

tego 2013 roku. Przyjechał na Topolową 

prosto z niedzielnej Mszy św. z kościoła 

MB Częstochowskiej w Krośnie, gdzie słu-

żył jako organista. Nie boję się stwierdzić, 

„Józiu, wybacz, żem  
Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Związany, bo kilka lat w ciągu 

swojego tutaj życia spędził między innymi w Rzymie. Pięknych lat, które 
na zawsze wpisują się w historię świata i służbę największemu Polakowi 
– bł. Janowi Pawłowi II...

Jest to historia nigdzie jeszcze nie publikowana, z wyjątkiem kilku 
wywiadów i dokumentów fi lmowych, w których brat Marian Markiewicz 
brał udział razem z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Opowieść brata 
Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie 
będzie powstawała na łamach naszej gazety w odcinkach. 

że dostąpiłam zaszczytu „zobaczenia” 

śp. Ojca Świętego z bliska, w serdecznej, 

niemal rodzinnej relacji, pięknej i przej-

mującej, w różnych sytuacjach. Także do-

słownie, ponieważ mogłam obejrzeć trzy 

albumy unikalnych zdjęć. I pomimo, że 

napisano już wiele biografi i bł. Jana Pawła 

II, nakręcono wiele fi lmów – z opowieści, 

którą usłyszałam wyłonił się ten wielki 

Człowiek z nowym, nieprawdopodobnie 

pięknym obliczem i wielkim sercem, ko-

chający ludzi tak, jak naucza tego 

Ewangelia. Świadectwo brata Mariana ma 

i tą jeszcze wymowę, że jest on jednym 

z nas, że żyje tutaj, może i chce podzielić 

się tym, co otrzymał od Papieża Polaka. 

I nie waham się powiedzieć, że jest wy-

Kardynał Karol Wojtyła i br. Marian Markiewicz.

Matka Teresa z Kalkuty i br. Marian.

brańcem, a przez to, że możemy z nim się 

spotkać i posłuchać, my także możemy 

czuć się wybranymi...

Jak to się stało, że brat Marian trafi ł 
do Puszczykowa?

Urodził się w centralnej Polsce w Sule-

jowie nad Pilicą. Jako młody chłopak 

marzył o stworzeniu wspólnoty chłopców, 

którzy będą razem działać w konkretnych 

sprawach, odkładać środki na konkretne 

potrzeby, razem podróżować, razem coś 

tworzyć. Nie wiedział jeszcze wtedy, że 

właśnie tak wygląda życie zakonne. Te 

pragnienia stały się zalążkiem czegoś 

głębszego.
– Potem zdarzyło się coś, co przesądziło 

sprawę – zwolnił się kościelny w naszej 
parafi i na krótko przed świętami Bożego 
Narodzenia. Nie miał kto zająć się 
kościołem. Wybór padł na mnie, tym 
bardziej, że i ojciec i mama udzielali się 
w parafi i, opowiada br. Marian. 

Po pewnym czasie zauważył małe ogło-
szenie, wśród wielu innych, o treści: 
„Jeśli chcesz służyć Panu Bogu wstąp do 
Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego 

w Puszczykowie”. 

– Powiedziałem o tym w domu, mama 

odpowiedziała mi: „Gdybyś został bratem, 

bardzo bym się cieszyła... Poszedłem do 

wikarego, żeby pomógł mi napisać poda-

nie. Wysłałem papiery listem poleconym, 

po tygodniu przyszła odpowiedź, że zos-

tałem przyjęty.

Siedemnastoletni Marian przyjechał 

do Puszczykowa w roku 1969. Tak to się 

zaczęło.

Tu zaczął, jak mówi i tu zakończy...

– Zgromadzenie Braci Serca Jezusowe-

go istnieje w Puszczykowie 90 lat. Jego 

założyciel – br. Stanisław Kubiak pocho-

dził spod Śmigla, ze wsi Koszanowo. Do 

zgromadzenia braci Miłosierdzia wstąpił 

w Westfalii, dokąd pojechał za pracą 

w kopalni przed I Wojną Swiatową. Bra-

cia tego zgromadzenia zajmowali się tam 

chorymi ludźmi. Pracował jako laborant, 

podczas I Wojny Światowej – został wysła-

ny na front rosyjski, gdzie został ranny. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 r. postanowił wrócić do kraju i za-

łożyć fi lię tego zgromadzenia. Zatrzymał 

się w Warszawie, pracując w szpitalu Dzie-

ciątka Jezus. Spotkał wtedy na Krakowskim 

Przedmieściu ks. proboszcza Mieczysława 

Malińskiego z Poznania (z kościoła na Ła-

zarzu). Ks. Malinski miał z kolei pragnienie 

stworzyć wspólnotę pomocników koś-

cielnych. Dogadali się, ks. Maliński udos-

tępnił mu suterynę na mieszkanie. Przy-

jechał do Poznania i zaczęła tworzyć się 

wspólnota, było to za czasów kardynała 
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  się tak licho spisał”

Kard. Wojtyła  br. M. Markiewicz i ks. S. Dziwisz.

Edmunda Dalbora, który wyznaczył im 

reguły pracy zgromadzenia. Potem zaczęli 

pracować przy poznańskiej Katedrze. 

Z czasem brat Stanisław wykupił posiad-

łości w Puszczykowie, najpierw jedną wil-

lę, potem willę Przemysławkę, gdzie obec-

nie mieści się kaplica. Zgromadzenie ros-

ło, coraz więcej braci wstępowało do nie-

go. Założyciel zmarł w 1928 r. Później, 

w 1937 r. kardynał August Hlond zatwier-

dził dla nas nowe konstytucje i nazwę 

– Braci Serca Jezusowego, zlecił zajęcie się 

instytucjami Kościoła i kościołami. Zmie-

nił nam strój, obowiązujący do dzisiaj i na-

dał nam nowy kierunek. 

Po nowicjacie w Puszczykowie br. Marian 

wyjechał na kilka lat do pracy w Katedrze 

Warszawskiej.

– Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był wtedy na 

czwartym roku seminarium duchownego. 

Za mojej posługi został wyświęcony. 

W sierpniu 1973 na kapitule gene-

ralnej zostałem wybrany na ekonoma 

w zgromadzeniu i wróciłem do Puszczy-

kowa. Zajmowałem się fi nansami i gos-

podarowaniem w naszym domu. Upra-

wialiśmy ziemię, hodowaliśmy zwierzęta, 

drób, bo czasy były ciężkie i wszystkiego 

brakowało.

Spotkanie z kardynałem Karolem 
Wojtyłą w Rzymie

Po kilku latach brat Marian wyjechał 

do Rzymu, gdzie obsługiwał Papieskie 

Kolegium Polskie od roku 1977 do 1983. 

Dbał o wszystko, zaopatrzenie, obsługę 

i gości. W kolegium mieszkają księża 

z różnych polskich diecezji, studiujący na 

uczelniach katolickich w Rzymie, a także 

księża biskupi, przybywający do Rzymu. 

Tutaj właśnie poznał kardynała Karola 

Wojtyłę, który do Rzymu często przyjeż-

dżał i któremu służył prawie dwa lata.   

– Po konklawe służbę tą przejęli Wa-

tykańczycy. Tradycja ta przechodzi z dzia-

da pradziada w Watykanie, dotyczy to 

takich funkcji jak krawiec, fryzjer itp. i są to 

rodowe przywileje. Moja rola skończyła się 

po konklawe, na którym kardynał Wojty-

ła został wybrany papieżem, potem by-

wałem gościem Jana Pawła II.

Praca brata Mariana w Domu Polskim 

w Rzymie polegała na obsłudze gości, 

przywożeniu ich z lotniska, wożeniu 

na różne uroczystości i audiencje do 

Kaplica Kolegium Polskiego w Rzymie.

Watykanu. Posługiwał też przy stole, ser-

wując świetne dania, przygotowywane 

przez Siostry Służebniczki Wielkopolskie, 

pracujące w kolegium. Dbał też o czys-

tość w domu i ogrodzie, robił zakupy 

z siostrą Macieją w sklepach watykańskich 

i w Mercato. Jeździł także z gośćmi poza 

Rzym – Na Monte Casino, do Asyżu i wielu 

innych włoskich miast.

– W tym czasie kardynał Stefan Wyszyń-

ski zamieszkiwał w drugim domu – Pa-

pieskim Instytucie Polskim, natomiast 

kardynał Karol Wojtyła mieszkał u nas, 

w kolegium. A przyjeżdżał często, bo 

należał do różnych komisji, podczas 

obrad synodalnych nieraz nawet miesiąc 

przebywał w Rzymie. Wszędzie woziłem 

Kardynała, któremu zawsze towarzyszył 

ks. Stanisław Dziwisz. Kiedy odbywały się 

uroczystości, np. w Bazylice Św. Piotra 

każdy kardynał zabierał ze sobą dwóch 

sekretarzy, tym drugim byłem ja. Wcho-

dziliśmy wszędzie z ks. Dziwiszem za 

Kardynałem bez żadnych przepustek. Za 

stanowiskami kardynałów podczas au-

diencji wyznaczone było miejsce dla 

sekretarzy, tak, że my byliśmy zawsze blis-

ko kardynała Karola Wojtyły. 

W czasie wolnym podróżowali w góry. 

Kardynał Wojtyła bardzo lubił sanktuarium 

Mentorella niedaleko Rzymu. Mieściło 

się ono na górze, przyklejone do skały. 

Stamtąd wieczorami można było oglądać 

aż 36 rozświetlonych miast, położonych na 

szczytach gór.

(dokończenie na str. 22 i 23)
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(dokończenie ze str. 21)

– Jeździliśmy tam czasami, w drodze 

Kardynał wysiadał i szedł do sanktuarium 

pieszo. Lubił spacerować w samotności, 

przysiadać na kamieniu, obserwować, 

pisać... Robił to zresztą wszędzie. Nawet 

w czasie jazdy lub, kiedy staliśmy w tłoku 

rzymskim zawsze coś notował, czytał. 

Papież Paweł VI. Fot. Wikipedia

To był tytan pracy. Czasem tylko wyrażał 

zdziwienie, że jesteśmy już na miejscu. 

Na początku podróży zawsze chwilę 

gwarzyliśmy po góralsku, modliliśmy się, 

potem wyłączał się i pracował.

Jaki był w bezpośrednim kontakcie?
– Czułem się przy nim jak przy starszym 

bracie, była to mocna, piękna więź... Miał 

czas dla każdego, każdego wysłuchał. 

Towarzyszyłem Mu też w wędrówkach 

po górach i podczas pływania w Morzu 

Śródziemnym czy na pływalni ojców 

Werbistów. A pływał świetnie. Nie jeździ-

łem tylko na narty, bo nie umiem, 

towarzyszyli Mu wtedy inni księża studen-

ci krakowscy. Były to wypady w okolice 

Rzymu, gdzie na nartach można jeździć 

cały rok.

Potem były dwa wielkie wydarzenia 

– konklawe jedno w sierpniu 1978 roku, 

drugie w październiku. Miałem paszport 

wydany tylko na jednokrotne przekrocze-

nie granicy – do Włoch i z powrotem. Jako 

zakonnik, mam obowiązek raz w roku 

odprawić rekolekcje i wtedy do Polski nie 

mogłem wrócić, bo bym już nie dostał 

paszportu na powrót do Rzymu. Pamię-

tam, w czerwcu nastąpiła zmiana rekto-

rów, ze stanowiska zszedł ks. Bolesław 

Wyszyński i przyszedł ks. Michalik, który 

pracował w Kongregacji Do Spraw Świec-

kich Laikatu i mieszkał w naszym domu. 

Pojechałem jeszcze na pielgrzymkę do 

Lourdes (po pielgrzymce miałem wracać 

do Polski), ale po powrocie zapadła decy-

zja, że zostaję. Rekolekcje odprawiłem 

u Paulistów w Aricci nad jeziorem Albano 

– po przeciwnej stronie leży Castel Gan-

dolfo. 

Podczas tych rekolekcji, 6 sierpnia 
1978 r., w święto Przemienienia Pań-
skiego zmarł papież Paweł VI

– I wtedy pomyślałem sobie, czy nie 

nadszedł czas na Karola Wojtyłę...

Podczas mojego puszczykowskiego no-

wicjatu przed laty kapelan często mówił 

o pomazańcu z Krakowa, przytaczając 

różne proroctwa, a przede wszystkim 

wiersz Juliusza Słowackiego „Słowiański 

Papież”:

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto papieża 

Otworzył tron. 

Ten przed mieczami tak nie uciecze 

Jako ten Włoch, 

On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 

Świat mu to proch!

…

A trzeba mocy, byśmy ten pański 

Dźwignęli świat: 

Więc oto idzie papież słowiański, 

Ludowy brat

….

– Kapelan często ten wiersz powtarzał, 

więc kiedy zmarł Paweł VI taka naszła mnie 

myśl...

Według wiekowej tradycji żałoba po 

papieżu musi trwać dziewięć dni. W tym 

czasie do Rzymu zjeżdżają się kardynało-

wie z całego świata. Odbywają się spot-

kania, codziennie – do południa dłuższe, 

po południu krótsze, na których kar-

dynałowie omawiają problemy Kościoła 

i świata. Pod koniec żałoby odbywa się 

Msza św. do Ducha Świętego, a na drugi 

dzień po pogrzebie kardynałowie zbiera-

ją się na konklawe.

– Losują pokoje w części Pałacu 

Apostolskiego, która zostaje wyłączona 

z użytku i odcięta od świata. Kardynałów 

Już teraz zarezerwuj sobie czas i obejrzyj na żywo 
pokazy mistrzów fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii 
i wielu innych zawodów. Zapraszamy 7 marca 2013 r. 
do Mosiny na VII Targi Edukacji  i Pracy. Przyjdź – zobacz 
– przekonaj się!

Już 7 marca 2013 r. w Mosinie odbędą się Targi Edukacji 

i Pracy. Siódma edycja tej imprezy będzie doskonałą oka-

zją dla osób szukających pracy i kierunków kształcenia, do 

zapoznania się z ofertą wystawców biorących udział w targach. 

W tym roku prawdziwą nowością i nielada gratką będzie 

możliwość przyjrzenia się, jak wygląda codzienna praca osób, 

które swoją ścieżkę kariery zawodowej wybrały kształcąc się 

w zawodach takich jak m.in. fryzjer, kucharz, krawiec, wojskowy 

i wiele innych. Na odwiedzających targi czekać będą oferty 

pracy z urzędów, jak i od przedsiębiorców, możliwość skorzys-

tania z oferty hufców pracy i centrów doradztwa zawodowego. 

Uczniowie będą mieli szansę poznać ofertę edukacyjną szkół 

kształcących w specjalistycznych kierunkach. Przedstawiciele 

Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

z Poznania przybliżą tematykę związaną m.in. pozyskaniem 

dotacji  na założenie własnej fi rmy. 

Zapraszamy wystawców (szkoły, instytucje pośrednictwa 

zawodowego oraz fi rmy) do zgłaszania chęci uczestnictwa 

w targach. Udział w imprezie jest bezpłatny. Liczba miejsc 

ograniczona-liczy się kolejność zgłoszeń.

Pamiętaj:
7 marca 2013 r., godz. 10.00 – 13.00,

Mosiński Ośrodek  Kultury, ul. Dworcowa 4. 

Szczegóły na stronie www.gci.mosina.pl

Gminne Centrum Informacji w Mosinie

VII Targi Edukacji i Pracy

w Mosinie  w nowej odsłonie
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Sanktuarium Mentorella niedaleko Rzymu.

i obsługę obowiązuje ścisła tajemnica –  

wszyscy składają przysięgę, że to, co tam 

usłyszą nikomu nie powiedzą. Przygoto-

wuje się mieszkania z biur, plombuje ok-

na, nie ma telefonów, następuje całkowita 

izolacja od zewnętrznego świata. W oz-

naczonym czasie dany kardynał przybywa 

do Pałacu, wchodzi za bramę, która się za 

nim zamyka i przebywa tam aż do wyboru 

nowego papieża.

Przed tym konklawe kardynał Wojtyła 

zaprosił do naszego domu na posiłek 

czterech kardynałów, w tym kardynała 

Albina Lucianiego. Pełniłem wtedy posłu-

gę – obsługiwałem gości, podawałem 

do stołu, który był ustawiony w literę T. 

Kardynałowie Wojtyła i Luciani siedzieli 

przy krótszym boku stołu, pozostali dwaj 

przy dłuższym. Przynosiłem dania i po 

pewnym czasie zapytałem kardynała 

Lucianiego, czy nie zechciałby jeszcze 

czegoś skosztować. Odpowiedział z uś-

miechem (zawsze był uśmiechnięty): 

„Dziękuję ci bracie, ale ja mało jem, to mi 

wystarczy”.

Na konklawe 25 sierpnia 1978 roku 
odwozi kardynała Karola Wojtyłę brat 
Marian Markiewicz i ks. Stanisław Dzi-
wisz.

– Kardynał mówi do nas: „Trzymajcie 

się, do zobaczenia” i wchodzi za bramę, 

która się za Nim zatrzaskuje. Zostaję 

z myślą o odpowiedzi Kardynała na zada-

ne mu wcześniej pytanie: „Czy zostanie 

ks. kardynał papieżem?”. Odpowiedział 

nam: „Duch Święty wskaże”.

I pamiętam jeszcze, jak wyjeżdżaliśmy 

na to konklawe w domu na dole żegnali 

Go wszyscy: rektor, siostry, bracia. I On 

przed samym wyjściem tak fajnie, z hu-

morem powiedział do rektora: „Józiu, jak 

zostanę papieżem to ufunduję windę 

w kolegium”. Kaplica mieści się na dru-

gim piętrze i kilka razy dziennie trzeba by-

ło tam wchodzić na modlitwę...

Do samochodu marki Ford Escort 

wsiadł kardynał Wojtyła, ks. M. Maliński 

i ks. S. Dziwisz. W Watykanie przy bramie 

pożegnaliśmy się z ks. Kardynałem. Wró-

ciliśmy do domu na Awentyn i zaczęło 

się wielkie oczekiwanie. O oznaczonych 

godzinach obserwowaliśmy dym z ko-

minka na dachu Kaplicy Sykstyńskiej 

– czarny na znak, ze kardynałowie zas-

tanawiają się nad wyborem, biały to znak, 

że wybrano papieża. 

Kardynał Albino Luciani papieżem 

26 sierpnia 1978 roku, w dzień Matki 

Boskiej Częstochowskiej z komina wydo-

bywa się biały dym. Papieżem zostaje 

kardynał Albino Luciani i przyjmuje imię 

Jan Paweł I.

– Na drugi dzień jedziemy z ks. Dziwi-

szem po kardynała Wojtyłę. Zabieramy 

Jego rzeczy i wracamy do domu. Na tere-

nie posesji czekają już wszyscy domowni-

cy, wręczają Mu kwiaty. Kardynał Wojtyła 

zwraca się z uśmiechem do ks. rektora: 

„Józiu wybacz, żem się tak licho spisał” 

(miał na myśli windę)…

Ciąg dalszy nastąpi.

 Elzbieta Bylczyńska

27 stycznia 2013 r. Stowarzyszenie No-

woczesna Rzeczpospolita Mosińska 

zorganizowało dla swoich członków, dar-

czyńców i sympatyków oraz wszystkich 

mieszkańców gminy Mosina koncert pt. 

„Świąteczne Barwy Muzyki”. Wśród wyko-

nawców swoją grą na Fletni Pana zachwycił 

wszystkich Marcin Lewandowski. Przybyli 

również kolędnicy z zaprzyjaźnionej wsi 

Grzybno w tradycyjnych strojach kolędników. 

Mosinę reprezentowała Orkiestra Dęta im. 

hm. Antoniego Jerzaka pod dyrekcją Macie-

ja Kubackiego oraz Mosiński Chór Kościelny 

Św. Cecylii pod kierunkiem Jerzego Nagór-

niaka z repertuarem kolęd, pastorałek i wie-

loma utworami o tematyce świeckiej i kar-

nawałowej. Całość przygotował i prowadził 

Andrzej Kasprzyk, nagłaśniali Jacek i Norbert 

Rogalka. Mosiński Ośrodek Kultury był wy-

pełniony po brzegi.

Prezes Stowarzyszenia 

Jolanta Szymczak

Koncert
dla mieszkańców Mosiny
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Czym były szefle
Chcąc dokładnie odpowiedzieć na to 

pytanie musimy sięgnąć do począt-

ków historii pieniądza wiejskiego (domi-

nialnego), a zatem do numizmatyki. Dzie-

je pieniądza dominialnego na ziemiach 

polskich sięgają drugiej połowy XVI w. 

Były to emitowane przez właścicieli ma-

jątków i folwarków tzw. znaki rozlicze-

niowe, które pełniły funkcję wewnętrz-

nych środków płatniczo- rozrachunko-

wych, czyli pieniądza zastępczego. Znaki 

te przypominały trochę pod względem 

formy monety obiegowe, chociaż trafi a-

ły się odmiany w formie kwadratowych 

blaszek. W początkowym czasie znaki te 

robione były we własnym zakresie, czyli 

po prostu przez folwarcznych kowali. Na 

przełomie XIX i XX wieku znaki rozlicze-

niowe bite były na zlecenie właścicieli 

majątków przez wyspecjalizowane fi rmy 

i warsztaty. Wykonywano je najczęściej 

z blachy mosiężnej lub cynkowej a także 

z żelaza. Umieszczano na nich zwykle 

nazwę miejscowości (dworu – domu), 

wartość znaku lub herb właściciela dwo-

ru. Poza znakami metalowymi stosowa-

no również bony rozliczeniowe, które 

na zlecenie majątków drukowały odpo-

wiednie fi rmy, chociaż i tutaj trafi ały 

się odmiany w formie bonów pisanych 

ręcznie. Bony rozliczeniowe najczęściej 

wykonane były z kolorowego kartonu, na 

którym umieszczano pieczęć właściciela 

lub nazwę dworu oraz wartość, na jaką 

opiewał bon i za jaką pracę był wydawany. 

To tyle z dziejów pieniądza wiejskiego 

emitowanego przez właścicieli ziemskich.

Mając już podstawową wiedzę o pie-

niądzu wiejskim pozostaje tylko ustalić, 

co to były szefl e, czyli co oznaczało po-

wiedzenie „idziemy na szefl e”. W tamtych 

czasach to powiedzenie oznaczało, że 

praca była to praca przy zbiorze ziemnia-

ków. W okresie wykopków pracowali 

przede wszystkim ludzie z majątków, ro-

botnicy  i ich rodziny. Miejscowi otrzymy-

wali za pracę wyłącznie ekwiwalent pie-

niężny. Natomiast na czas wykopków za-

trudniano ludzi z miast, którzy obok 

zapłaty mogli zabrać raz dziennie tyle 

ziemniaków, ile udało im się udźwignąć. 

Nie trudno się domyślić, że bardziej od 

pieniędzy interesowały ich ziemniaki na 

zimę. Prace przy wykopkach wykonywa-

ne były przy pomocy ręcznych haczek, 

każdy z pracujących miał przydzieloną 

ilość radlin, zwanych również z nie-

mieckiego rajkami. Robotnicy z majątku 

wybierali zwykle kilka rajek, 

aby szybciej i więcej ze-

brać, i zarobić. Natomiast 

pracownicy sezonowi wybie-

rali przeważnie z jednej raj-

ki. Ziemniaki zbierano do 

koszyków, następnie sypano 

je do worka i przenoszono do 

wozów zwanych w Wielko-

polsce helami. Po napełnie-

niu pierwszego worka wło-

darz ustalał jak powinien 

być napełniany worek, czyli 

jeden szefel. Szefel (z niem. 

Scheff el) dawna jednostka 

rozliczeniowa była to drew-

niana skrzynia o pojemności 

około 55 kg ziemniaków. 

Jeżeli włodarz stwierdził, że 

wysypywany worek ziem-

niaków zawierał odpowied-

nią ich ilość, wówczas pra-

cujący otrzymywał jeden 

szefel lub kwitek. Po zebra-

niu kilku pojedynczych szef-

li pracujący zamieniał je 

u włodarza na wyższe no-

minały. Natomiast po zakoń-

czeniu wykopków robotnicy 

zebrane szefl e – znaki zda-

wali w biurze majątku i wte-

dy dopiero po przeliczeniu 

dononywano wypłaty zaro-

bionych pieniędzy. Szefl e miały określone 

przeliczniki na walutę obiegową i tak 

za zebranie jednego szefl a ziemniaków 

pracownik otrzymywał 8 do 12 groszy. 

Tu należy dodać, że taki system rozli-

czeniowy był stosowany w czasie I Wojny 

Światowej również przez właścicieli bro-

warów, młynów, gorzelni, tartaków i był 

przeznaczony tylko do użytku wew-

nętrznego.

Reasumując, 1 szefel to około 55 kg 

ziemniaków, za który dostawało się 

metalowy znaczek lub bon o wartości 8-12 

groszy.

Na koniec warto powiedzieć, że bar-

dzo ciekawe kolekcje znaków – szefl i 

rozliczeniowych znajdują się w Muzeum 

Regionalnym w Kościanie i w Muzeum 

Rolnictwa w Szreniawie. Z satysfakcją 

należy dodać. Że do uporządkowania 

i spopularyzowana zbiorów w Szreniawie 

w bardzo dużej mierze przyczyniła się 

Maria Olejniczak, mieszkanka Mosiny.

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski
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W styczniu mosińscy se-

niorzy, jak co roku 

spotkali się w domu kultury, 

aby podzielić się opłatkiem, 

pośpiewać kolędy, pożartować, 

słowem podtrzymać tradycję. 

Oczywiście nie zabrakło ks. pro-

boszcza Edwarda Majki, który 

po modlitwie i błogosławień-

stwie jak zwykle tryskał humo-

rem. Udział wzięli także – Zas-

tępca Burmistrza, Waldemar 

Krzyżanowski oraz mosińscy rad-

ni. Na spotkaniu pomodlono się 

za tych seniorów, którzy w mi-

nionym roku odeszli do Pana. 

Bardzo pięknie i wzruszają-

co wypadły kolędy śpiewane 

z chórem przez wszystkich u-

czestników.                                       (red.)

Seniorzy mosińscySeniorzy mosińscy
podzielili się opłatkiempodzielili się opłatkiem
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GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
Technik Masażysta Renata Stachowiak

   Wykonuję masaże:
� masaż leczniczy: rwa kulszowa, rwa barkowa,
   RZS, bóle kręgosłupa, bóle pochodzenia mięśniowego,
   likwidacja negatywnych objawów stresu itp.
   Wykonuję zabiegi aparatem ultradźwiękowym:
� działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.

www.renatamasaz.pl
   Oferuję również masaże:
� relaksacyjny
� gorącymi kamieniami
� miodem oraz antycelulitowy tel. 515 566 295

� kuchnie na wymiar
        � szafy wnękowe
                � komody
                        � lady recepcyjne

ul. Murawa 36, Poznań

tel. 502870297, 507377244

www.nitoris-design.pl
Promocja!
Promocja!

KUPIĘ
ZIEMIĘ
w MOSINIE

i OKOLICACH 
(działki rolne i pod AG)

KONTAKT:
601 980 640
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Na łamach Gazety Mosińsko-

Puszczykowskiej ukazały się 

relacje na temat Greisera, pochodzące 

od Dyskusyjnego Klubu Książki 

przy mosińskiej bibliotece. Treść ich 

była lakoniczna i enigmatyczna i 

niezrozumiała dla zwykłych zjadaczy 

chleba. W przeciwieństwie do niektórych 

osób zajmujących się tymi sprawami, 

czynnie zajmuję się od 30 lat historią 

II Wojny Światowej i jej tajemnicami. 

Przeprowadzałem kwerendy w archiwach, 

odnajdywałem świadków tamtych 

wydarzeń, nagrywałem wywiady z nimi, 

pozyskiwałem ksero ich dokumentów. 

Nadal prowadzę eksplorację pewnych 

miejsc. Moją specjalnością jest potencjał 

gospodarczy i naukowy III Rzeszy. Przez 

12 lat współpracowałem z kwartalnikiem 

„Eksplorator”. Dla mnie w przeciwieństwie 

do większości eksploratorów nie są to 

skarby w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Skarbem jest wszelka dokumentacja 

techniczna, wyniki badań naukowych 

nad nowymi broniami itd. Broń, jeżeli ją 

znajduję, przekazuję do muzeum. I to 

są właśnie zasadnicze kwestie, które tak 

mnie różnią od osób z Puszczykowa, które 

się historią zajmują. Są też środowiska 

ludzi, którzy wszelkimi sposobami, w 

nieuczciwy sposób pozyskują informacje 

o miejscach, a w przypadku pomyślnych 

eksploracji tych miejsc, pozyskane w ten 

sposób „fanty” sprzedają. Nic nie trafi a do 

muzeów.

Do tematu tajemnic Greisera w 

Puszczykowie postaram się odnieść na 

podstawie własnych ustaleń. Nie jest mi 

ten temat obcy jako, że 40 lat mieszkałem 

w Puszczykowie.

Posiadam zapis relacji świadka 

pracującego w rezydencji Greisera w 

czasie okupacji – Janiny Pawlak. Na 

terenie parku otaczającego rezydencję 

został wybudowany schron dla personelu. 

Zupełnie przypadkowo trafi łem na 

Arthur Greiser – prawda nie do końca
odkryta, nie do końca ujawniona
Tematyka ukrytych, zaginionych skarbów to tematy zawsze aktualne 
i nośne medialnie. I nic w tym dziwnego, bowiem ludzka natura już taka 
jest, że nie tylko w tematach skarbów upatruje sensacji. Pojęcie skarbów to 
temat bardzo szeroki i wieloaspektowy. Dla jednych największym skarbem 
są zdjęcia osób ukochanych, dla innych pierścionek zaręczynowy czy 
obrączka ślubna. Jednakże jakby na sprawę nie spojrzeć, to zdecydowany 
prym wiodą tutaj wszelkiej maści poszukiwacze, którym nie zawsze 
przyświeca szczytny cel. Także w kwestii skarbu Greisera...

dwóch świadków, którzy w latach 1964 

– 68 byli jako kilkunastoletni chłopcy 

pensjonariuszami prewentorium i jak to 

dzieci, buszowali po całym terenie. Wtedy 

właśnie natrafi li na dużą, betonową płytę 

z kwadratowym otworem o wymiarach 1 

metra kwadratowego z grubą, betonową 

pokrywą, która posiadała uchwyty. Właz 

znajduje się przy ścianie wewnętrznej 

schronu, w której umieszczone są 

metalowe klamry – stopnie, pozwalające 

zejść na dno. Obaj pamiętają, że 

pomieszczenie jest spore, ma ściany 

wyłożone cegłą. W jednej z nich istnieje 

wejście do tunelu, w którym swobodnie 

mógł poruszać się człowiek. Dno tunelu 

jest częściowo zasypane piaskiem. Jest 

to prawdopodobnie tunel ewakuacyjny 

z otwartym wylotem, bowiem wyraźnie 

obaj chłopcy czuli przepływ powietrza. Z 

obawy przed szczurami w tunel ten nie 

zagłębiali się. Byłem z tymi świadkami 

dwukrotnie na wizji lokalnej. Z uwagi na 

znaczny upływ czasu pewne szczegóły w 

ich pamięci uległy zatarciu, reszta relacji 

znalazła potwierdzenie. Prawdą jest także 

relacja, iż jedno z wyjść ewakuacyjnych 

prowadzi poza teren rezydencji (na 

zdjęciu), jednakże jego lokalizacji nie 

zdradzę. 

W 1995 roku bunkra szukali poznańscy 

dziennikarze (przez 9 miesięcy) i nic nie 

znaleźli. Brednie przez nich publikowane 

skłoniły mnie do przesłania do redakcji 

ich gazety zdjęcia wyszabrowanej z 

rezydencji radioli. Na mój list nie raczyli 

odpowiedzieć, lecz w ostatnim odcinku 

zamieścili przesłane im przeze mnie 

zdjęcie i odnaleźli świadka, który tę 

radiolę instalował w rezydencji Greisera i 

potwierdził jej autentyczność. Radiola ma 

wymiary dużego biurka, płyta wierzchnia 

jest podnoszona. Z lewej strony jest 

adapter, z prawej ośmiozakresowe, 

lampowe radio Telefunkena. Pod 

gramofonem mieści się szafka z półkami 

na płyty. Po bokach ma po jednym 

wielkim głośniku samowzbudnym. 

Greiser otrzymał ją w darze od berlińskiej 

fi lii zakładów Telefunken.

Greiser z pewnością posiadał 

podziemny schron i to na tyle obszerny, 

by swobodnie pomieścił wyposażenie, 

zapasy żywności, lekarstw, być może 

agregat prądotwórczy oraz stację fi ltrów, 

kanalizację i ujęcie wody, pomieszczenia 

do spania, posiłków. Musiał dysponować 

też pomieszczeniami dla służby, a także 

sejfem z tajnymi dokumentami. Schron 

musiał mieć i ma wyjście ewakuacyjne, 

dobrze zamaskowane. Jest oczywiste, 

że samo wejście do schronu musi 

znajdować się w rezydencji. Jest nie 
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tylko dobrze zamaskowane, lecz także 

zabezpieczone. To samo dotyczy wyjścia. 

Z doświadczenia wiem, że standardowym 

zabezpieczeniem są korki betonowe o 

grubości od 2 do 4 metrów i więcej. Nadto 

najprawdopodobniej są one zaminowane.

W biografi i Greisera wspomina się 

tylko o jego związkach z Kriegsmarine i 

służbie w niej oraz fakcie utrzymywania 

przez niego stałych kontaktów z ofi cerami 

marynarki wojennej Niemiec. Z pozoru 

może to niewiele znaczyć, ale ten fakt 

ma ścisły związek z początkiem klęsk 

Ubotów na Atlantyku i Pacyfi ku. Klęski 

Kriegsmarine zbiegają się z wynalezieniem 

przez Anglików asdicu i sonaru, co było 

bezpośrednią przyczyną klęski Ubotów. 

W odpowiedzi na to niemieccy naukowcy 

dokonali rewelacyjnego wynalazku, który 

całkowicie eliminował wykrycie. Był to 

specjalny rodzaj gumy pochłaniającej 

wszelkie fale radiowe i akustyczne. 

Oklejano nią szczelnie przy użyciu 

specjalnego kleju całe Uboty. Tajemnica ta 

została ujawniona dopiero po zakończeniu 

wojny, gdy w ręce aliantów wpadły 

takie okręty. Być może Greiser wiedząc 

o tym wynalazku wykorzystał swoje 

związki z Kriegsmarine i z pomocą takiej 

Studzienka w lesie okalającym rezydencję w Jeziorach, wyposażona w metalowe klamry. Odkopana przeze mnie 

– przeprowadziłem dokładną eksplorację. Nie ujawnię jej lokalizacji, ani tego, dokąd prowadził tunel. Cembrowinę 

rozebrałem poniżej poziomu gruntu, studzienkę zabezpieczyłem i zamaskowałem.

właśnie gumy zabezpieczył swój schron. 

Być może właśnie dlatego wykonane 

na terenie parku wokół rezydencji 

badania georadarowe nie dały pewnej i 

konkretnej odpowiedzi. Być może to tylko 

hipoteza, ale czy nie nosi cech i znamion 

realności? Prezentowane na zdjęciu 

wyjście ewakuacyjne z pewnością nie jest 

wyjściem ze schronu Greisera. To wiem, bo 

prowadziłem eksplorację.

Ciąg dalszy nastąpi.

Edmund Przybyła z Czempinia

Edgar Cayce jeden z najdziwniejszych 

fenomenów XX wieku
Był człowiekiem, który wprawiał w zdumienie przedstawi-

cieli świata medycyny, maklerów giełdowych, naukowców 
i prostych ludzi. W 1910 roku dr Ketchum, lekarz, podał do 
publicznej wiadomości w środowisku lekarskim Pasadeny 
w Kaliforni właściwości Cayce’a i treść jego medycznych 
readingów (odczytów). Ten amerykański, niewykształcony 
„lekarz” ma na koncie tysiące uzdrowionych ludzi. Warto 
przyjrzeć się jednej z jego metod leczenia.

Zwano go „śpiącym prorokiem”, gdyż odpowiedzi i diagnozy 
dla swoich pacjentów otrzymywał w stanie sennego transu. Ci, 
którzy dzięki niemu powracali do zdrowia, wychwalali go jako 
cudotwórcę. Była to tylko część jego dorobku. Druga – znacznie 
mniej trafna – mówiła o wielkich zmianach na Ziemi i ponownym 
wynurzeniu się Atlantydy...

OKŁADY Z RĄCZNIKA
„Wśród wszystkich leków, jakie stosowałem w czasie mojej praktyki 

medycznej nie znalazłem niczego, co przewyższałoby olej rącznikowy 
w jego użyteczności, jego wartości leczniczej i zasięgu możliwości jego 
stosowania. Używałem i zalecałem olej rycynowy do okładów, do 
stosowania miejscowego, w kroplach i dużych dawkach doustnych, 
do słownie tysiące razy. Ludzie w trudnych przypadkach uciekali się do 
stosowania oleju rącznikowego przy leczeniu całego szeregu chorób, 
od zapalenia wyrostka robaczkowego począwszy, po sclerodermię, 
łącznie z objawami bólu, wypadnięciem dysków, nadpobudliwoś-
cią, guzami, szumem w uszach, nudnościami itp.”

Palma Christi – Dłoń Chrystusa – jest nazwą nadaną w śre-

dniowieczu roślinie znanej 
jako rącznik pospolity (Ricinus 
communis). Nikt dokładnie nie wie, 
dlaczego ją tak nazwano. Jest to 
jednak ciekawe, jeśli weźmiemy 
pod uwagę znaczenie symboli 
i miejsce, jakie zawsze zajmowała 
symbolika w życiu ludzi na Zie-
mi. 

Okłady z oleju rącznikowego łagodnie stymulują narządy wy-
dalnicze i ułatwiają ich normalne funkcjonowanie. Oczywiście 
okłady pobudzają także gruczoły limfatyczne, w efekcie czego 
poprawiają krążenie, co z kolei pomaga w usunięciu toksyn 
z organizmu. Generalnie mechanizm działania okładów pole-
ga na stymulacji pracy układu limfatycznego i poprawy samo-
oczyszczania tkanek.

  Gdy stosujemy okłady na jakiś obszar, który jest uszkodzo ny 
lub tam, gdzie z takiego czy innego powodu istnieje stan zapalny, 
tkanka komórkowa, gdy usunięte z niej zostaną toksyny, może 
zacząć reagować w tym obszarze bardziej normalnie i dzięki temu 
zdolna jest zająć się infekcją czy też stanem zapalnym.

Historii zwiększających liczbę dowodów na poparcie konce-
pcji stymulacji układu limfatycznego i oczyszczającego działa nia 
okładów jest bez liku: 
�  Moje osobiste doświadczenia, które zrobiły na mnie największe 

wrażenie, to „ekspresowe” ustępowanie objawów infekcji 
wirusowych i bakteryjnych 

(dokończenie na str. 26)
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(dokończenie ze str. 25)

�  Jakieś bolące gardło po przyłożeniu okładu na brzuch, 
„niespodziewanie uwolniło się od bólu w piętnaście minut, 
w czasie których chory czuł jakby gwałtowny przepływ wody". 

�  Dwa duże guzki na strunach gło sowych, wykryte w czasie 
laryngoskopii i powodujące zachry pnięcie u dwunastoletniego 
chłopca, znikły stopniowo po trzech miesiącach okładów 
przykładanych na szyję w ten spo-sób, że po trzech dniach 
okładów robiono dwa dni przerwy. 

�  Ścianka kaszaka piersi spontanicznie otworzyła się i nastąpiło 
wylecze nie po trzech tygodniach codziennego przykładania nań 
okładów. 

�  Znacznie ważniejsza reakcja nastąpiła po wypadku samochodo-
wym, gdy stwierdzono możliwość pęknięcia śledziony. Operację 
wstrzymano i zastosowano okłady z oleju rącznikowego, a po 
czterech dniach pacjenta wypisano – lekarz zawierzył olejowi. 

�  Syn pewnej lekarki przygniótł sobie rękę kamie niem. Nie było 
złamań, lecz ręka była „potwornie starta i stłuczo na". Opowia-
dała: Na przekór praktyce lekarskiej mojego męża i mojej własnej, 
przyłożyliśmy na rękę gorący okład. Następnego ranka wyniki by-
ły pokazowe. Opuchlizna sklęsła i stwierdzi liśmy niewiarygodny 
postęp w leczeniu. Na trzeci dzień stwierdziliśmy całkowite 
wyleczenie... Inną rzeczą godną uwagi oprócz wyleczenia było 
ustąpienie bólu w godzinę po przyłożeniu okładu. 

 Jak robić i jak stosować okłady z oleju rącznikowego?

 Do wykonania okładu potrzebne są następujące materiały:
� Olej o najwyższej jakości.                                                                   
�  Gruba, najlepiej ekologiczna fl anela o wielkości dopasowanej 

do termoforu.                                   
�  Kawałek folii plastikowej średniej grubości bez nadruków 

(mogą się rozpuszczać i plamić). 
�  Termofor solny, poduszka elektryczna lub w ostateczności 

zwykły termofor.                          

� Ręcznik kąpielowy. 
� Soda oczyszczona. 

 Flanelę należy złożyć, tak aby powstały cztery warstwy.
Olej podgrzać lekko wstawiając butelkę z olejem do ciepłej 

wody. Następnie należy polać fl anelę pewną ilością oleju. Można 
to wykonać bez poplamienia czegokolwiek, jeżeli pod materiał 
podłożymy kawałek folii. Flanela powinna być wilgotna, lecz nie 
ociekająca olejem. Położyć nasączoną fl anelę na prawą część 
brzucha, w okolicy pod prawym żebrem lub na inne miejsce, które 
wymaga leczenia.

Nasączoną fl anelę przykrywamy później folią plastikową. Na 
wierzchu kładziemy termofor i włączamy go. Na koniec można 
dokład nie owinąć się ręcznikiem złożonym na długość. Okład 
należy trzymać na ciele przez 1 do 2 godzin (dzieci do 10 roku przez 
½ godz.).

Wskazane jest wytrzymywanie tak intensywnego grzania jak 
tylko to jest możliwe. Ze względu  na konstrukcję termoforu nie 
ma możliwości przegrzania (maksymalna temperatura termoforu 
to +54 oC). Po okładzie należy oczyścić skórę słabym roztworem 
dwuwęglanu sody lub zmyć dokładnie woda z mydłem pod 
prysznicem. Olej na skórze zawiera toksyny i jeśli się ich nie zmyje, 
może nastąpić ich reabsorbcja.

 Flanelę nasączoną olejem można używać wielokrotnie (6-8 razy), 
przechowując ją w torebce plastikowej. Powtarzając kurację z tym 
samym okładem, proszę dodać odrobinę oleju do okładu. Każdy w 
rodzinie powinien mieć swoją własną fl anelę.

 Okłady powinno się wykonywać przez 3 kolejne dni w tygodniu, 
wieczorem przed snem. Trzeciego dnia po zabiegu powinno się 
wypić 1-2 łyżeczki oliwy z oliwek. Po 3 dniach okładów, następują 
4 dni przerwy. Takie serie: 3 dni okładów i 4 dni przerwy należy 
stosować przez 3 tygodnie, a czasami nawet do 3 miesięcy. 

Okłady takie oczyszczają wątrobę, wzmagają jej czynność oraz 
wzmacniają system immunologiczny organizmu.

 Uwaga – proszę nie robić okładów podczas menstruacji. 
Kobiety w ciąży nie powinny robić okładów. 

Opracowała E. Bylczyńska

Duszpasterstwo

Akademickie
DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE PLUS

Jesteśmy prężnie rozwijającą się grupą 

Duszpasterstwa Akademickiego. Działamy 

przy klasztorze Franciszkanów przy 

pl. Bernardyńskim w Poznaniu. Należą 

do nas głównie studenci i absolwenci 

poznańskich uczelni. Opiekunem i za-

łożycielem naszej grupy jest o. Leonard 

Bielecki, franciszkanin, rzecznik prasowy 

Prowincji Św. Franciszka z Asyżu.

Wprawdzie istniejemy dopiero od 10 X 

2010 r. jednak od tego czasu udało nam 

się szeroko rozwinąć naszą działalność 

i przeprowadzić wiele udanych ini-

cjatyw. W ubiegłym roku udało mi się 

zorganizować mecz piłki siatkowej 

o puchar św. Bernardyna integrujący 

duszpasterstwa akademickie z Poznania. 

Przygotowaliśmy również melorecytacje, 

które poza artystyczno-refl eksyjnym 

ubogacaniem widzów mają na celu 

również rozwój i wykorzystanie talentów 

członków naszego duszpasterstwa. 

W tym roku naszemu duszpasterzowi 

udało się sprowadzić relikwie św. Józefa 

z Kupertynu, patrona studentów i eg-

zaminowanych. Również Spotykamy się 

kilka razy w tygodniu w ramach wspólnej 

dyskusji lub zajęć sportowych. Chcemy 

pogłębiać naszą wiarę i stawać się 

coraz bardziej świadomymi i dojrzałymi 

członkami kościoła katolickiego. Pro-

wadzimy także scholę, która, oprócz 

cotygodniowej oprawy muzycznej 

w czasie Mszy Św. oraz Świąt, ma za sobą 

koncerty m.in. koncerty kolęd. Rozwijamy 

się dynamicznie również w Internecie 

– coraz więcej osób interesuje się naszym 

profi lem na facebook’u (http://www.

facebook.com/AkademickieGorzkieZale) 

oraz stroną internetową www.daplus.

franciszkanie.net.

NABOŻEŃSTWO
GORZKICH ŻALI

„Gorzkie żale”, zbiór pieśni o Męce 

Pańskiej, śpiewane są obecnie we 

wszystkich kościołach w Polsce w niedziele 

Wielkiego Postu. To typowo polskie 

nabożeństwo. Powstało w Warszawie na 

przełomie XVII i XVIII wieku.

W kościele św. Krzyża w Warszawie po 

raz pierwszy odprawiano Gorzkie żale. 

Nie wiadomo kto jest autorem pieśni. Być 
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może ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, 

ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy 

świętego Wincentego a' Paulo, który 

w 1707 roku jako pierwszy ogłosił je 

drukiem. Tytuł wydanej przez niego 

książeczki był typowo barokowy: „Sno-

pek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego 

albo żałosne Gorzkiey Męki Syna Bożego 

[...] rospamiętywanie”. Mirra to jeden 

z darów, jaki trzej królowie złożyli Boże-

mu Dzieciątku. Dar mirry był zapowie-

dzią męki i śmierci zbawczej Chrystusa.

Nazwa „Gorzkie żale” upowszechniła 

się później. Pochodzi oczywiście od 

pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie żale 

przybywajcie, serca nasze przenikajcie”.

Rozważanie Męki Pańskiej ma 

naturalnie o wiele starszą tradycję. Na 

początku XVIII wieku wciąż odprawiano 

misteria pasyjne, mające swe korzenie 

w średniowieczu. Pobożność ludzi 

baroku, pełna emocji, charakteryzująca 

się osobistym przeżywaniem Męki 

Pańskiej, potrzebowała jednak nowych 

form nabożeństw. Takich, które nie tylko 

relacjonowałyby biblijne wydarzenia, ale 

też pozwalały ludziom łatwiej wyobrazić 

sobie to, co czuł Chrystus.

W XVIII wieku odprawianie „Gorzkich 

żalów” łączono zazwyczaj z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu, od którego 

rozpoczynano celebrację. Po odśpiewaniu 

trzech części „Gorzkich żalów” głoszono 

kazanie pasyjne.

NASZ CEL

Celem III Akademickich Gorzkich Żali 

jest ukazanie na nowo piękna tego typowo 

polskiego nabożeństwa. Naszą intencją 

jest to, aby to nabożeństwo nie stało się 

tylko koncertem znanych i cenionych 

muzyków, ale by ukazało na nowo 

fenomen polskiej pobożności pasyjnej. 

Podczas III edycji Akademickich Gorzkich 

Żali każdy wierny będzie mógł włączyć 

się w śpiew, gdyż linia melodyczna i tekst 

zostają tradycyjne. Jednocześnie dzięki 

zaangażowaniu tak wielu poznańskich 

muzyków mamy nadzieję, że tegoroczne 

aranżacje poruszą do głębi każdego.

III Akademickie Gorzkie Żale w wy-

jątkowo precyzyjny sposób wpisują 

się w duchowość franciszkańską. Św. 

Franciszek kładł nacisk na dwa istotne 

wydarzenia z życia Chrystusa: Boże 

Narodzenie oraz Mękę Jezusa na krzyżu. 

Nasze nabożeństwo pasyjne ukazuje 

franciszkańską miłość do Ukrzyżowanego. 

Franciszkański kościół klasztorny na 

Garbary staje się miejscem spotkania 

dwóch fi larów duchowości biedaczyny 

z Asyżu. Słynny gigantyczny żłóbek 

mówiący o Bożym Narodzeniu w Wielkim 

Poście ustępuje miejsca dramatycznym 

wydarzeniom związanych z Męką Pańską.

REKLAMA

I niedziela – 17 lutego – Jest jeden Bóg – o. dr Franciszek Chodkowski OFM, dogmatyk, 

wykładowca WSD.

II niedziela – 24 lutego – Bóg jest sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze 

– o. Leonard Bielecki OFM, duszpasterz akademicki DA PLUS.

III niedziela – 3 marca – Są trzy Osoby Boskie – o. prof. UAM dr hab. Adam Sikora OFM, 

biblista, Kierownik Zakładu Egzegezy Starego i Nowego Testamentu.

IV niedziela – 10 marca – Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego 

zbawienia – ks. bp Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny.

V niedziela – 17 marca – Dusza ludzka jest nieśmiertelna – o. dr Filemon Janka OFM, fi lozof, 

Prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

VI niedziela – 24 marca – Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna 

– o. dr Kamil Paczkowski OFM, liturgista, rektor WSD OFM Wronki.

Kościół Franciszkanów, pl. Bernardyński, Poznań
godz. 20.00 - każda niedziela Wielkiego Postu

www.akademickiegorzkiezale.franciszkanie.net      www.facebook.com/AkademickieGorzkieZale
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Kronika kryminalna styczeń 2013
Grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r. We wsi Krosno ujawniono 

przesunięcie znaków granicznych działki na szkodę mieszkańca 

Krosna, sprawa w toku.

8/01 miała miejsce kradzież z włamaniem we wsi Drużyna do 

domu jednorodzinnego, zginęła biżuteria warta około 600 zł oraz 

20 euro, sprawcy zostali zatrzymani.

7/8.01 w Mosinie dokonano włamania do samochodu marki 

Mercedes Benz – straty 1300 tys zł.

9/01  w Mosinie dokonano kradzieży w sklepie komputerowym 

– łupem złodziei stały się 3 laptopy, 4 nawigacje, oraz 3 tablety

12/12 na terenie budowy we wsi Daszewice policjanci ujawnili 

maszynę budowlaną Catapilar, z przerobionymi numerami nad-

wozia oraz ztablicą znamionową.

09-15/01 we wsi Daszewice miala miejsce kradzież materiałów 

budowlanych z działki przy ulicy Klonowej, straty wyniosły 1200 zł.

14-28/01 we wsi Radzewice skradziono mienie o wartości 3 tys. zł.

15-16/01 z samochodu osobowego skradziono katalizator spalin 

– straty właściciel mieszkający w Krośnie określił na około 1000 zł.

11/01 nieznani sprawcy dokonali kradzieży samochodu Mercedes 

Sprinter wraz ze sprzętem AGD w Mosinie – straty wyniosły 22 tys. zł.

20/21.01 we wsi Żabinko miała miejsce kradzież z włamaniem 

– łupem złodziei  stały się przewody elektryczne z miedzi  o wartoś-

ci 4,5 tys zł  na szkodę Firmy Xelle Polska.

22-29/01 w Rogalinku nieletni sprawcy zniszczyli mienie szkolne 

o wartości 1000 zł i zostali zatrzymani, a sprawa jest obecnie 

w Sądzie Rodzinnym.

27/28.01 w Mosinie skradziono samochód osobowy Citroen 

o wartości 4,5 tys. zł z posesji przy ulicy Sosnowej.

27/28.01 w Mosinie miało miejsce włamanie do domu jedno-

rodzinnego skąd złodzieje skradli  złotą biżuterię o wartości 4 tys. zł

29/01 Policja zatrzymała na gorącym uczynku sprawców kradzie-

ży drewna z lasu na terenie Mieczewa, szkodę poniosło Nad-

leśnictwo Babki.

03/02 we wsi Krosno z terenu parkingu Osiedla Miodowego 

skradziono samochód osobowy marki Reno Clio – straty właściciel 

wycenił na około 25 tys. zł.

Przez cały miesiąc styczeń  zatrzymano kilkunastu nietrzeźwych 

kierowców i rowerzystów.

(JSZ)

„20 lat nowej Polski” – w książce 

tej idealnie widać, jak reportaż 

staje się literaturą. I to literaturą, która 

prowokuje do burzliwych dyskusji 

i wspomnień. Nas zainspirowała do snu-

cia wielu dykteryjek i anegdot z okresu 

III RP. Najśmieszniejsze historie dotyczyły 

drobnego handlu z zagranicą w latach 

90 i wcześniejszych. Zbiór pod redakcją 

Mariusza Szczygła zaczyna się wpisami 

z dziennika początkującego reportera. La-

tem 1989 roku otwierał się przed nami 

nowy świat: po raz pierwszy można było 

kupić całą polędwicę sopocką i w całości 

ją zjeść; pojawiła się śmietanka w proszku 

i kiwi (ekstaza w środku). „A papier to-

aletowy jest wszędzie!” Czyżby to już 

był prawdziwy raj? Niezupełnie. Nagle 

zostaliśmy wrzuceni w nową brutalną 

rzeczywistość, do której trzeba było sobie 

jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-

ki „mentalność w jeden dzień zrobić”. 

Byliśmy jak bohater tekstu Wojciecha 

Tochmana – człowiek, który ranny ocknął 

się na torach bez pamięci, kim był. Wolni 

Polacy byli jak „człowiek z anulowaną 

pamięcią, który uczy się wszystkiego 

na nowo: sklep żądał, żebyśmy mówili 

na niego shop; prażynki żądały, żeby 

nazywać je chipsami”. W „20 latach nowej 

Polski” zamieszczono reportaże nowe i pu-

blikowane wcześniej w „Dużym Formacie” 

czy „Polityce”; autorstwa znanych dzienni-

karzy: Lidii Ostałowskiej, Wojciecha Toch-

mana, Jacka Hugo-Badera obok autorów 

jednego tekstu. Mówią o  Amwayu, disco 

Pierwsza polędwica, papier toaletowy i drobny przemyt 

a przywracanie pamięci – styczniowe spotkanie DKK

polo, modzie na siłownię, o Radiu Maryja, 

aborcji, jest też wyznanie księdza – geja 

i wstrząsający reportaż Ireny Morawskiej 

„Luiza wdowa idzie na Dług”.

Tradycyjnie polecaliśmy sobie najcie-

kawsze ostatnio przeczytane pozycje, 

a niektóre uczestniczki DKK odczytywały 

nawet notatki porobione przy okazji 

lektury! Pojawiły się tytuły z kręgu literatury 

wojennej, np. „Maskotka – nazistowski se-

kret mojego żydowskiego ojca” Marka 

Kurzema oraz „Wojenne dziewczyny” Łu-

kasza Modelskiego. Mówiliśmy o Kata-

rzynie Michalak, autorce docenianej przez 

nasze czytelniczki; o biografi ach – naszym 

ulubionym gatunku. Pani Maria zwróciła 

uwagę na ostatnio zakupione przez naszą 

bibliotekę pozycje traktujące o polskim 

street arcie – „Między anarchią a galerią”, 

„Graffi  ti w Polsce”...

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych 20 lutego o godz. 17.15 do 

Mosińskiej Biblioteki – hasłem „Zbrodnicze 

siostrzyczki” zwrócimy uwagę na doro-

bek polskich autorek wyśmienitych kry-

minałów: Anny Fryczkowskiej, Joanny 

Jodełki i Gai Grzegorzewskiej.

Zofi a Staniszewska
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Droga Redakcjo!

Sprawa dotyczy wyznaczonych miejsc dla osób niepełnospraw-

nych na parkingu przed sklepem „Biedronka” w Puszczykowie.

 W związku z nieprawidłowościami w działaniach Komendanta 

Straży Miejskiej w Puszczykowie zwróciłem się do Pana Burmistrza 

Andrzeja Balcerka o spowodowanie działań mających na celu 

przywrócenie porządku prawnego. Również podobne pismo zos-

tało skierowane do Komendanta Straży Miejskiej.

Poniższy przypadek dotyczy parkingu zlokalizowanego przed 

sklepem „Biedronka” na puszczykowskim rynku.

Aby wystąpiły podstawy do nałożenia mandatu karnego za 

parkowanie pojazdu na ww miejscu musi nastąpić wykroczenie. 

W tym wypadku niedostosowanie się do znaków pionowych 

i poziomych. Moim zdaniem w tej sytuacji nie ma ani znaku 

pionowego (D18 czy D18a) ani poziomego. Tabliczka T-29 nie jest 

znakiem drogowym. Tym bardziej, że nie wiadomo, którego miejs-

ca dotyczy. Tak więc nakładanie mandatów karnych przez Straż 

Miejską w Puszczykowie (z art. 92 KW) nie powinno mieć miejsca. 

Nie wspominając, ilu naszych mieszkańców już zostało niesłusznie 

ukaranych za nieprawidłowe oznakowanie i tym samym nieprawne 

interwencje Straży Miejskiej. 

Ponadto oczekuję, iż zostaną podjęte czynności związane z pra-

widłowym oznakowaniem tego miejsca, jak również podjęcie 

czynności powodujących „anulowanie-zwrot” nałożonych man-

datów karnych. W celu przypomnienia, za parkowanie na miejscu 

dla osób niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 500 zł 

i 5 punktów karnych. Proszę zwrócić uwagę, że kwoty z mandatów 

nakładanych przez SM zasilają budżet Puszczykowa, zatem środki 

pochodzące z mandatów nakładanych na puszczykowskim rynku 

stanowią nielegalną formę dodatkowego „opodatkowania” zwa-

nym potocznie „podatkiem szeryfa”.

Poinformowałem również Pana Burmistrza, iż zwrócę się do wiel-

kopolskiego komendanta Policji o przeprowadzenie czynności kon-

trolnych w Straży Miejskiej w Puszczykowie z powodu szeregu nie-

prawidłowości. 

Poniżej cytuję wyjaśnienie z Dziennika Gazety Prawnej dotyczą-

cego problemu oznakowania miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

„Za parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych grozi 

mandat w wysokości 500 zł. Bywa jednak, że straż miejska wezwa-

na do interwencji nie podejmuje na miejscu czynności. Powodem 

takiego zachowania funkcjonariuszy jest złe oznakowanie tego 

typu miejsc postojowych.

– Sytuacje, gdy straż miejska odstępuje od interwencji z uwagi 

na nieprawidłowe oznakowanie takich miejsc, rzeczywiście się 

zdarzają, ale nie są zbyt częste – mówi Monika Niżniak, rzeczniczka 

stołecznej Straży Miejskiej. Zaznacza, że tak jest, gdy na przykład 

oznakowanie jest niewłaściwego koloru albo namalowane od-

ręcznie, a nie według szablonów i wymiarów określonych 

w przepisach.

Zasady oznakowywania miejsc dla osób niepełnosprawnych 

określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 

poz. 2181 z późn. zm.).

Oznakowanie miejsc

W przypadku miejsc postojowych dla niepełnosprawnych pro-

blem polega na tym, że powinny być one oznakowane znakami 

pionowymi i poziomymi. Bywa, że zarządca terenu (np. na 

Podatek szeryfa
parkingu sklepowym) stawia wyłącznie znaki pionowe oznaczone 

symbolem D18 (miejsce parkingowe) lub D18a (parking – miejsce 

zastrzeżone) i dodatkowo zamieszcza tabliczkę informującą, że 

miejsce jest dla osób niepełnosprawnych (znak T-29). Zapomina 

jednak o oznakowaniu poziomym. W takim przypadku straż 

miejska wezwana do interwencji, gdy nieuprawniony kierowca 

zajął takie miejsce, niewiele może zrobić. Rozporządzenie zaleca, 

by miejsce dla niepełnosprawnych miało znak pionowy D-18 lub 

D-18a wraz z tabliczką T-29, na której namalowany jest symbol 

osoby niepełnosprawnej. Natomiast oznakowanie poziome 

powinno zawierać znak P-24, czyli namalowany białą farbą symbol 

osoby niepełnosprawnej. Oczywiście muszą być też wymalowane 

linie oznaczające miejsce postoju. Dopuszcza się też znak poziomy 

P-29 (koperta), który informuje, że miejsce jest zastrzeżone. Jest 

on stosowany, gdy wykorzystano pionowy znak D18a (parking 

– miejsce zastrzeżone). W takiej kopercie również musi się znaleźć 

symbol osoby niepełnosprawnej – znak P-24.

Znaki poziome

Rozporządzenie określa jednak, że miejsca dla niepełnospraw-

nych mogą być oznaczone wyłącznie znakami poziomymi – o ile są 

one prawidłowe. W takiej sytuacji zaleca się jednak, by równolegle 

stosowano znaki pionowe. Nie jest to jednak konieczność. Dlatego, 

jeżeli miejsce postojowe ma tylko znaki poziome, to istnieje 

podstawa do interwencji ze strony straży miejskiej. Potwierdza to 

Adam Jasiński, konsultant w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego.

– Miejsce dla osoby niepełnosprawnej może być oznaczone 

tylko znakami poziomymi. Zaleca się jednak stosowanie także 

oznakowania pionowego, które jest lepiej widoczne – mówi Adam 

Jasiński. Dodaje, że problem pojawia się, gdy spadnie śnieg.

Okazuje się bowiem, że jeżeli znak poziomy jest nieczytelny 

(zasypany przez śnieg), a nie ma znaku pionowego, to wówczas 

kierowca parkujący na miejscu dla osoby niepełnosprawnej nie 

zostanie ukarany. Dlatego zarządca parkingu powinien dbać 

o czytelność oznakowania. W sytuacji, gdy zarządca nie stosuje 

pionowego oznakowania, powinien pamiętać, że nawet poziome 

znaki muszą być wyrysowane według zasad określonych w roz-

porządzeniu.”

* Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Artykuł z dnia 2011-05-24.

Z poważaniem, 

Arkadiusz Kulik
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SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony
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Mosina, ul. Śremska 86

Mosina, ul. Grabowa 1/Leszczyńska

Mosina, Pl. 20 Października 2

Śrem, ul. Matuszewskiego 5

Kościan, ul. Wrocławska 26

Szamotuły, ul. Poznańska 15
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! SPRZEDAM DOM !! SPRZEDAM DOM !

na granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 mna granicy Mosiny i Puszczykowa, działka 1000 m22,,
pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.pięknie, ustronnie położony, tel. 660 031 893.
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P.H.U.Wielobranżowe
Mariusz Kosicki
telefon 500743125

kompleksowe 
wykańczanie wnętrz

montaż płyt
kartonowo-gipsowych

szpachlowanie
malowanie
płytkarstwo

N I E
PRZEPŁACAJ!!!

ZBUDUJEMY
TWÓJ DOM

I ZAPEWNIMY
MATERIAŁY 

BUDOWLANE
Tel. 697 695 762

POSZUKUJEMY
GRUNTÓW ROLNYCH

powyżej  3 ha
dla naszych Klientów

Masz taki grunt
na sprzedaż - zadzwoń!

tel. 696 040 841
www.gieldadzialek.pl

www.szkolka-wojnowski.pl

Puszczykowo, ul. Lipowa 10 (wjazd od szosy 430 Poznań-Mosina)
tel. 61 8�13 3�2 26, kom. 602 �805� 672

Oferuje:
� własnej produkcji sadzonki drzew i krzewów 
 iglastych i liściastych w pojemnikach oraz kopane (bryła w jucie)
� profesjonalne urządzanie ogrodów „pod klucz”
 na bazie własnego materiału
� klientom indywidualnym urządzajacym we własnym
 zakresie ogrody i zamawiającym u nas komplet roślin
 - pełne doradztwo gratis

SZKÓŁKA  DRZEW  I  KRZEWÓW  OZDOBNYCH - Piotr Wojnowski

NOWOŚCI W OFERCIE:
� dział „bonsai do ogrodu” (niwaki)
    � specjalizacja żywopłoty
        � pielęgnacja ogrodów
Sprzedaż w dni powszednie  od 9 do 17

w soboty od 9 do 14
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Centrum Terapeutyczne:
PSYCHOLOG �  PEDAGOG �  LOGOPEDA

Mosina, ul. Krotowskiego 12/1, tel. 667-059-157
� poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
�  diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna: trudności szkolne, 

koncentracja uwagi, pamięć, percepcja wzrokowa i słuchowa, 
ADHD, stres, terapia ręki, ocena IQ i inne

�  terapia logopedyczna: opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, 
afazja po urazach i udarach mózgu, dyzartia, terapia zaburzeń komunikacji 
u osób ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami psychicznymi 
lub upośledzeniem umysłowym, mutyzm selektywny

� treningi EEG Biofeedback

Firma DAMKAR  proponuje:
� pielęgnację i zagospodarowanie terenów zielonych

� usługi ogrodnicze,  porządkowanie terenów zieleni
     (ogrodów po zimie, zapuszczonych, zaniedbanych)

� wycinka krzewów i drzew, cięcie i rąbanie drewna

� koszenie trawników dużych i małych

� odświeżanie (malowanie płotów i ogrodzeń 
     drewnianych itp.

� zakładanie trawników, obsadzanie drzewkami 
     i roślinami ozdobnymi

� przycinanie żywopłotów, przekopywanie podłoża

Ceny na każdą kieszeń!
Tel. 723 974 679 

e-mail: damian.kar@op.pl
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Biuro
Doradztwa Prawnego

Mosina, ul. Brzozowa 2

tel. 503 056 887
Porady, pisma, pozwy,

opinie, umowy...
Z zakresu prawa:

cywilnego, rodzinnego,
spadkowego,

administracyjnego,
ubezpieczeniowego,

budowlanego

dr med. Andrzej Chrempiński

Ortopedia i Chirurgia
Urazowa

Puszczykowo
ul. Kasprowicza 23

tel. 61 8133 409
       601 862 327

przyjęcia:

wtorki od godz 15.00
po uzgodnieniu telefonicznym
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Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba
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OKNA Z PCV

DEPAW
62-040 Puszczykowo, ul. Poznańska 73

tel./fax 61 813 39 86, 660 532 476
depaw@op.pl

„Zawsze ciepło, zawsze cicho, zawsze przyjemnie”

Rolety zewnętrzne
Parapety, roletki, moskitiery

REGULACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA OKIEN

Jesteśmy z Państwem już 21 lat

KUPIĘ każdą przyczepę kempingową – płat-

ność gotówką, tel. 501-355-133.

REHABILITACJA. Doświadczona fi zjote-

rapeutka: masaż leczniczy, masaż spor-

towy, masaż relaksacyjny, stawianie ba-

niek, rehabilitacja dorośli i dzieci. Konku-

rencyjne ceny i dojazd do pacjenta. 

Tel. 508-998-088.

POSZU KUJĘ pracy. Mam 28 lat, nie 

mam żadnych nało gów, szybko się uczę 

i łatwo nawią zuję kon takty. Mam udo-

ku men to wane doświad cze nie remon-

towo-budow lane, maluję‚ szpa chluję‚ 

robię ocie ple nia, tynki mine ralne, akry-

lowe, zabu dowa G/K, sufi ty pod wie szane‚ 

kładę panele pod ło gowe, posadzki, tynki 

cemen towo wapienne, izo la cje prze ciw 

wilgociowe.

POSIA DAM sklep inter ne towy z czę-

ściami samo cho do wymi. Korzy stam z naj -

więk szych hur towni w woj. wiel ko pol-

skim. Nawiąże współ pracę z oso bami indy-

wi du al nymi oraz warsz ta tami samo cho-

do wymi. W ofer cie „cała hur tow nia”– co 

tylko potrze bu je cie do samo chodu. Wy-

syłka pocz towa, kurier ska lub na prośbę 

Klienta towar dostar czany do miej sca 

odbioru. Wyślij maila co potrze bu jesz, 

a my skal ku lu jemy Ci wszyst kie opcje od 

róż nych pro du cen tów. Sam wybie rzesz 

korzyst niej szą: ory gi nał lub zamien nik. 

Wysta wiam fak tury VAT lub para gony 

fi skalne. Zapra szam do współpracy.

stern@onet.eu, tel. 796 450 730.
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POSZU KUJĘ pracy jako pomoc w przed-
szkolu lub żłobku. Mam kilkulet nią prak-
tykę w pracy w tym charakterze. Jestem 
pogodną, odpowiedzialną osobą. Bardzo 
lubię pracę z dziećmi. Tel. 794-958-642.

NIA NIA lub pomoc domowa. Jestem 
osobą odpowiedzialną, pracowitą, su-
mienną oraz szybko nawią zuję kon takt 
z dziećmi. Chęt nie podejmę się opieki 
nad dziec kiem lub pro wa dze nia domu.
Kontakt: tel. 697 315 781.

FIRMA poszu kuje osób do sprzą ta nia 
na tere nie Pozna nia (oko lice Sta ro łęki) 
i Komornik. Zapew niamy: korzystne wa-
runki, umowę o pracę, szko le nia wdro-
że niowe, różne miej sca i godziny pracy 
– moż li wość wyboru. Kon takt: Dariusz 
Pie tro wiak, tel. 502 402 601.
e-mail: dariusz.pietrowiak@isp24.pl
UWAGA! Jeste śmy zakła dem pracy chro-
nio nej – do zatrud nie nia wyma gane jest 
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

POSZU KUJĘ pracy naj le piej pro duk cja, 
pakowanie, pomoc kuchenna, sprze-
dawca, także inne. Jestem mężatką, 
nie mam dzieci, mam 25 lat. Gotowa 
jestem do pod ję cia pracy od zaraz. Pro-
szę o kon takt: tel. 723 492 244 lub e-mail: 
kasica5552@wp.pl

WYSTAWIANIE świadectw charakterys-

tyki energetycznej, analiza termowi-

zyjna budynków, tel. 692 240 980, e-mail: 

i.perzynska@wp.pl                 Iza Perzyńska

SPRZEDAM łóżko szpitalne na pilota 

+ materac odleżynowy – nowy, wózek 

inwalidzki – nowy, balkonik czterokoło-

wy. Tel. 507 048 841.

SZUKAM pracy jako opiekunka do 

dziecka i pomoc w drobnych pracach 

domowych. Mam 54 lata. Tel. 515 397 023.

WYNAJMĘ pokój w Pusz czy ko wie z do-

stę pem do kuchni i łazienki. Kry sia, 

tel. 661-979-877.

PODEJMĘ pracę w cha rak te rze kie rowcy 

kat. B, C. – jazdy po kraju. Posia dam po-

nad 20-letnie doświad cze nie kie rowcy 

Bus-a. Gwa ran tuję solid ność, sumien ność 

i dba łość o powie rzone mie nie. Miej sce 

zamiesz ka nia Mosina. Tel. 601 063 374.

TRANS PORT rze czy, prze pro wadzki, 

sprin ter max, bla szak, 1300 kg ładow no-

ści, tel. 500-442-318.

NA SPRZE DAŻ dom w zabu do wie bliź-

nia czej, NOWY w sta nie dewe lo per-

skim 150 m2 (brak podatku PCC – 2%) 

w Mosi nie! Zna ko mity układ pomiesz-

czeń! OKAZJA – 354.000 zł! VENDO,

tel. 796 80 11 50.

SPRZE DAM dom par te rowy w Mie cze-

 wie 123 m2, 2008 r., działka 1504 m2 za-

go spo da ro wana świer kami, PIĘKNY!!! 

VENDO, tel. 796 80 11 50.

AUTA z szoferem. ADRADA COMPANY 

– nasza fi rma ist nieje na rynku od 2007 

roku. Jeste śmy z Pozna nia i dzia łamy 

głów nie na tere nie Wiel ko pol ski, jed nak 

na życze nie klienta możemy roz sze rzyć 

ofertę.

HOLO WA NIE auto strada A2. Jeżeli czy-

tasz ten tekst to zapewne nade szła chwila 

kiedy musisz sko rzy stać z usług pomocy 

dro go wej, lub też chcesz czuć się bez-

piecz nie podró żu jąc. Tel. 600–960-987.
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