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Fot. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Kalwaria – miejsce Ukrzyżowania Pana Jezusa, rok 2012.

Radosnych
i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

                       życzy Redakcja

Nie umiem być srebrnym aniołem - 

ni gorejącym krzakiem - 

tyle zmartwychwstań już przeszło -

a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -

tyle już Alleluja -

a moja świętość dziurawa

na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -

jak na koślawej fujarce -

żeby choć papież spojrzał

na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska

przez chmur zabite wciąż deski -

uśmiech mi Swój zesłała

jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam

jak złoty kamyk z procy -

zrozumie mnie mały Baranek

z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -

sumienia wywróci podszewkę -

serca mego ocali

czerwoną chorągiewkę.

Ks. Jan Twardowski

„Wielkanocny pacierz” 



informacje44

Komisja rewizyjna zbada skargę lekarza rodzinnego w Pecnej
Mosińscy radni podjęli uchwałę, obligującą Komisję Re-

wizyjną RM do sprawdzenia zasadności skargi Janiny 

Tafelskiej-Stachowiak ze stycznia 2013 r. na burmistrza Mo-

siny. Uchwała została podjęta w związku z tym, że Wojewo-

da Wielkopolski przekazał tę skargę Radzie Miejskiej 

w Mosinie, jako organowi właściwemu.

Skarga związana jest z przetargiem na najem pomieszczeń 

dla przychodni lekarza rodzinnego w Pecnej, znajdujących 

się w wyremontowanym przez Gminę obiekcie.

Na ogłoszony przetarg zgłosiły się dwie chętne: dr J. Tafelska-

Stachowiak, która dotychczas prowadziła i nadal prowadzi 

w Pecnej przychodnię lekarza rodzinnego i dr N. Rabiza, która 

tam pracowała. Według komisji przetargowej korzystniejsza była 

oferta dr N. Rabizy. Po podliczeniu punktów otrzymano nastę-

pujące wyniki: pani dr J. Tafelska – Stachowiak 70 pkt (na 100 

możliwych), dr Natalia Rabiza 70,14 pkt.

Dr J. Tafelska-Stachowiak niezadowolona z wyników przetar-

gu, złożyła najpierw skargę do burmistrza Mosiny na 

działanie komisji przetargowej. Jej zdaniem, przegrała 

go, chociaż złożyła lepszą ofertę (jednym z głównych za-

rzutów było to, że przegrała mimo, zaproponowania wyższego 

czynszu). 

W odpowiedzi burmistrz Z. Springer napisała, między in-

nymi: „Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniej-

szej oferty, zaproponowana przez oferentów cena najmu 

była składnikiem najwyżej punktowanym, ale nie jedynym,

mając na uwadze możliwości rozszerzenia propozycji świad-

czonych usług medycznych dla mieszkańców gminy o dodat-

kowe usługi specjalistyczne, przy ocenie  punktowano również 

liczbę zaproponowanych specjalistów (maksymalnie do 5-ciu 

specjalistów) oraz punktowano dodatkowo za propozycję zor-

ganizowania i wprowadzenia rejestracji pacjentów na określoną 

godzinę”.

Dr J. Tafelska-Stachowiak nie usatysfakcjonowana odpowie-

dzią ponowiła skargę, kierując ją do wojewody, który po analizie 

przekazał ją Radzie. 

Jak wyjaśnia Z. Springer rozstrzygnięcia przetargowe nie 

przekreślają możliwości działania dwóch lekarzy rodzinnych

 w Pecnej. Dr J. Tafelska-Stachowiak może dalej działać tam, 

gdzie dotychczas.

Taka sytuacja sprawiła, że mieszkańcy Pecnej mogą teraz 

wybierać w swoim miejscu zamieszkania z oferty dwóch lekarzy 

rodzinnych. 

W 2012 r. mieszkańcy Pecnej podczas zebrania sołeckiego pod-

jęli uchwałę, aby Gmina powierzyła bez przetargu wyremonto-

wane pomieszczenia dr N. Rabizie. Takie rozwiązanie jest jednak 

niemożliwe ze względów formalnych. Dlatego Gmina ogłosiła 

przetarg. O wyniku tej sprawy powiadomimy czytelników 

w następnym numerze gazety.                                                                  (red.)

Zdaniem sędziów Samorządowego Kolegium Odwoławcze-

go w Poznaniu decyzja burmistrza Puszczykowa, 

odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla obiektu 

handlowego przy ulicy Magazynowej była słuszna. SKO utrzyma-

ło ją w mocy.

O planach budowy obiektu handlowego z niezbędną infra-

strukturą techniczną, pylonem reklamowym i parkingiem, któ-

ry miał być zlokalizowany przy ul. Magazynowej informo-

waliśmy już czytelników. Kiedy fi rma, która zamierzała 

go zrealizować zwróciła się do burmistrza o wydanie warunków 

zabudowy (dla tego terenu nie ma bowiem Miejscowego Planu 

zagospodarowania Przestrzennego), ten odmówił. Inwestor 

odwołał się wówczas od odmownej decyzji burmistrza po raz 

pierwszy (luty 2012 roku). Po zbadaniu sprawy SKO nakazało 

wówczas (czerwiec 2012 r.) ponowne rozpatrzenie wniosku przez 

burmistrza. 

Ponowna analiza urbanistyczna objęła znacznie większy 

obszar o powierzchni ok. 35 ha (między ulicami: Kościelną, 

ks. Posadzego, Wysoką, Topolową, Poznańską, Kopernika, Pow-

stańców Wlkp.). Jednak nawet po takiej analizie burmistrz 

Puszczykowa ponownie wydał decyzję o odmowie ustalenia 

warunków zabudowy dla w/w działek. Nie usatysfakcjono-

wany taką decyzją inwestor odwołał się także od niej. 

Najnowsza decyzja SKO, utrzymująca w mocy odmowną 

decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy jest właśnie 

odpowiedzią na to drugie odwołanie. 

Na podstawie uchwały Rady Miasta z 28 lutego 2012 przy-

gotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który będzie obejmował obszar między uli-

cami: ks. Posadzego, Kościelną, Piaskową (w tym także te-

ren przy ul. Magazynowej). Do 11 marca 2013 r. projekt był 

wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim. Wcześ-

niej, bo 4 marca Urząd zorganizował dyskusję publiczną nad 

przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. 

Uczestniczyły w niej m.in. projektantki, do których przybyli 

mieszkańcy mogli kierować swoje pytania. 

Natomiast do 29 marca br. wszyscy zainteresowani mogą skła-

dać na piśmie do Burmistrza Miasta Puszczykowa uwagi dotyczą-

ce projektu planu.                                                                                           (red.)

SKO podtrzymało decyzje
burmistrza Puszczykowa
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Podczas lutowej Sesji Rady Miejskiej w Mosinie 

najwięcej czasu radni poświęcili na dyskusję 

o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunko-

wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego gminy, obowiązującego od 2010 roku. 

Przez blisko trzy godziny radni opozycji próbowa-

li przeforsować przygotowaną przez siebie wer-

sję uchwały, w której chcieli przystąpić do zmiany 

studium jedynie na obszarze około 40 hektarów. 

Chodzi o teren, na którym obowiązujące studium 

dopuszczające lokalizację tzw. usług w zieleni, 

w tym pola golfowego. Ostatecznie większość Rady 

zdecydowała, że gmina przystąpi do zmiany studium, 

jednak bez żadnego ograniczania się do fragmentu 

stanowiącego zaledwie ułamek procenta terytorium 

gminy. Rada potraktowała więc zmianę studium 

kompleksowo. 

Przypominamy, że chodzi o 40 hektarów terenów 

zalewowych nad Wartą, które Gmina planowała 

sprzedać od 2011 roku, a w styczniu br. wystawiła 

na sprzedaż. Jednak na kilka dni przed przetargiem, 

(mimo, że gmina informowała o planach sprzedaży 

już od września 2011 r.) radni złożyli pierwsze dwa 

ofi cjalne wnioski w sprawie odwołania przetargu. 

Później przeciwko sprzedaży protestowali też węd-

karze, zbierano podpisy (o proteście i odwołaniu 

przez burmistrza przetargu pisaliśmy obszernie 

w poprzednim numerze). 

Dlaczego większość radnych nie chciała przychylić 

się do realizacji wniosku złożonego przez opozycję 

i ograniczyć się do zmiany studium wyłącznie na 

obszarze, który był wystawiony na przetargu?

– Radni opozycji nie zdają chyba sobie sprawy z tego, 

że przystępując kompleksowo do zmiany studium moż-

na wziąć pod uwagę więcej potrzeb w tym zakresie. 

Gmina musi brać pod uwagę potrzeby i wnioski 

wszystkich, a nie tylko jednej grupy. To chyba logiczne, 

że bardziej pragmatyczne jest wywołanie uchwały 

umożliwiającej wprowadzenia zmian wszędzie, gdzie 

to jest potrzebne, a nie tylko w jednym miejscu. Dla 

mnie wygląda to tak, jakby radnym opozycji zależało 

na przeforsowaniu wyłącznie swojej propozycji. Nie 

wiem tylko dlaczego? W celu autopromocji? Tymcza-

sem, chcemy wprowadzić zmiany także w innych 

miejscach naszej gminy – mówi Zofi a Springer, bur-

mistrz Mosiny. 

Jak wyjaśnia Z. Springer, np. już od kilku miesięcy 

rolnicy zgłaszają problem z zapisami studium dla 

terenów sąsiadujących z zalewowym obszarem. 

Działki o zdecydowanie większej powierzchni są 

własnością Agencji Rynku Rolnego, a rolnicy, którzy 

je dzierżawili chcieli je nabyć. W tej sprawie odbyło 

się nawet spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa 

z udziałem rolników i burmistrz Z. Springer. 

Okazało się bowiem, że ARR może rolnikom sprze-

dać te grunty. Jest jednak jeden warunek. W studium 

muszą być one zakwalifi kowane jako rolne. Tymcza-

sem w obowiązującym studium tak nie jest. 

– Ci rolnicy już od dawna domagają się zmian 

w studium umożliwiających im nabycie tych działek. 

Gdybyśmy przyjęli uchwałę według projektu opozycji 

taka zamiana nie byłaby możliwa. Teraz nic nie stoi na 

przeszkodzie. To oczywiście tylko jeden z przykładów 

ilustrujących, że rozwiązanie całościowe da gminie 

większe możliwości planistyczne – dodaje Z. Springer.

Jak mówi Z. Springer w tej sprawie jest jeszcze jedna 

niechętnie uwypuklana przez protestujących kwestia.

– Odwołanie przetargu „kosztowało” gminę 1,5 mln 

zł. Czy nas na to stać? Przecież nawet w wypadku 

sprzedaży wędkarze mieli tam zagwarantowane 1,5 ha 

terenu, 200 metrowy bezpośredni dostęp do Warty 

i drogę dojazdową. Teraz nie dość, że nie ma pieniędzy 

ze sprzedaży to na dodatek będą dodatkowe koszty 

związane z utrzymaniem – mówi Z. Springer.               (red.)

Będą zmiany w studium

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie

rodziny i przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja

                                                           życzy
Zofi a Springer

Burmistrz Gminy Mosina
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Firma LUMO Technika Grzewcza powstała 1 lipca 1984 r., po-

czątkowo pod nazwą Zakład Kotlarsko-Ślusarski LUMO. 

Pierwsza produkcja obejmowała tylko kotły na paliwa stałe 

i mieściła się w małym, rodzinnym warsztacie Krystyny i Ryszar-

da Małeckich, skupiając wokół siebie zaledwie kilkoro pra-

cowników. Produkowane przez zakład kotły, dzięki solidnemu 

wykonaniu szybko zyskały sobie miano doskonałych, wysokiej 

jakości produktów. 

Przełom lat 80 i 90-tych ubiegłego stulecia przyniósł dla 

kraju całkowite zmiany ustroju zarówno politycznego, jak i gos-

podarczego. Był to także czas gwałtownego rozwoju prywatnej 

przedsiębiorczości polskiej, w tym także i dla LUMO. Mała, ro-

dzinna fi rma zaczęła się rozrastać, wprowadzać coraz to nowsze 

rozwiązania techniczne oraz zupełnie nowy asortyment. Dzięki 

nawiązaniu współpracy z czołowymi fi rmami światowymi z bran-

ży techniki grzewczej takimi jak GIERSCH, HONEYWELL, LANDIS, 

obok znanych już i cenionych kotłów na paliwa stałe, rozpoczęto 

produkcję nowoczesnych, zaawansowanych technicznie jak na 

tamte czasy kotłów olejowych i gazowych. W połowie lat 90 

w ofercie fi rmy pojawił się kolejny, tym razem zupełnie nowy 

asortyment – systemy kominowe ze stali szlachetnych. Tak dyna-

miczny rozwój fi rmy spowodował konieczność dalszej rozbudowy 

zakładu. W ten oto sposób już zaledwie kilkanaście miesięcy 

później powstała druga, zupełnie nowa fi lia LUMO – duży, no-

woczesny zakład zatrudniający już nie kilka, a kilkadziesiąt osób, 

a produkowane  urządzenia w kolejnych latach zaczęły znajdować 

z powodzeniem odbiorców na terenie całej Europy.

Wraz z końcem grudnia 2004 roku fi rma wprowadziła System 

Zarządzania Jakością ISO 9001-2001 i od tej pory istnieje na 

rynkach całej Europy jako LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Przez wszystkie te lata istnienia LUMO zdobyło wiele nagród 

oraz wyróżnień, takich jak: „Złoty Medal” Międzynarodowych 

Targów Poznańskich „Budma”; Certyfi kat „Wielkopolska Ja-

kość” od Marszałka Unii Wielkopolan; „Złoty Medal Inter Res” 

– Międzynarodowych Targów w Rzeszowie; „Poznański Lider 

Przedsiębiorczości” w kategorii „Mały Przedsiębiorca”  od Starosty 

Poznańskiego; tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” – od Krajowej 

Izby Gospodarczej; „Laur Elegancji Mosina 2004” od Burmistrza 

Gminy Mosina; „Złoty Medal” Międzynarodowych Targów Poz-

nańskich „INSTALACJE 2004”; „Złoty Medal” Międzynarodowych 

Targów Poznańskich „INSTALACJE 2006”.

Dziś LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o. to nowoczesne przed-

siębiorstwo, znane i cenione także za granicą, posiadające no-

woczesną strukturę zarządzania, świetnie zorganizowany i wy-

kwalifi kowany personel, zarówno po stronie administracyjnej, 

jak i produkcyjnej. Zgodnie z tradycjami ogromny nacisk kła-

dziony jest przede wszystkim na jakość produktów oraz zado-

wolenie Klientów. 

Aby sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przez dzisiej-

szych odbiorców i stale rosnącemu rozwojowi technicznemu, 

dzisiejsza produkcja fi rmy opiera się na wykorzystaniu najno-

wocześniejszych maszyn i rozwiązań technicznych, takich jak 

wycinanie laserowe blach, kształtowanie elementów na prasie 

krawędziowej CNC, malowanie proszkowe, itp. Dzięki temu pro-

dukowane urządzenia są w 100 procentach powtarzalne, a ich 

jakość zawsze doskonała.

W obecnej ofercie LUMO znajdują się niezmiennie kotły cen-

tralnego ogrzewania: olejowe, gazowe, na paliwa stałe – w tym 

także obecnie najmodniejsze kotły na paliwa ekologiczne takie 

jak pelet; palniki olejowe, gazowe i na pelet; układy sterownicze; 

wymienniki oraz zasobniki  ciepłej wody użytkowej; zbiorniki 

buforowe i akumulacyjne ciepłej wody do systemów solarnych 

i pomp ciepła; systemy kominowe ze stali szlachetnych.

Dzięki wspomnianemu nowoczesnemu parkowi maszynowe-

mu fi rma oferuje także szeroki zakres usług w zakresie obróbki 

metali – wycinanie laserowe, gięcie blach, spawanie konstrukcji, 

malowanie gotowych elementów itp.

Przez cały okres naszej działalności niezmiennie staramy się 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Klientów i ser-

decznie zapraszamy do współpracy!

LUMO – Technika Grzewcza

Profesor Jacek Strzelecki, znany w Mosinie 

przede wszystkim jako autor obrazów zdo-

biących wnętrza kościoła p.w. Św. Mikołaja, Izby 

Muzealnej, a także jako współzałożyciel Galerii 

Miejskiej, odebrał 14 lutego br. z rąk prezydenta 

R.P. nominację profesorską. Ta bardzo podniosła 

uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenc-

kim w Warszawie i była ukoronowaniem przeszło 

30 letniej pracy pedagogicznej w Poznańskim 

Uniwersytecie Artystycznym (wcześniej PWSSP, 

ASP), gdzie profesor Jacek Strzelecki prowadzi 

I Pracownię Rysunku. To także, podsumowanie 

dotychczasowej bogatej pracy artystycznej, 

której części byliśmy świadkami, oglądając jego 

wystawy m.in. w Galerii Miejskiej w Mosinie. 

W maju tego roku Galeria Miejska będzie ob-

chodziła swoje 20 lecie i z tej okazji prof. Jacek 

Strzelecki zaprezentuje swoje prace wraz z prof. 

Bogdanem Wegnerem, są to artyści, którym 

Galeria zawdzięcza swoje powstanie.                 (red.)

Nominacja profesorska dla mosińskiego artysty
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USŁUGI PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM
WYCINKA, PIELĘGNACJA DRZEW

602 757 043
� prace remontowo-budowlane,
� montaż oświetlenia zewnętrznego,
� montaż, konserwacja reklam,
� montaż, mycie: okien, elewacji i dachów.
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Dr Ryszard Krawiec na co dzień lekarz, w wolnych chwilach 
rzeźbiarz i poeta jest znany naszym mieszkańcom. W jeden 
z lutowych wieczorów wystąpił w kościele św. Mikołaja w Mosinie, 
gdzie są wystawione jego prace. Niech głos artysty będzie pięknym 
akcentem tegorocznej Wielkiej Nocy.

Szanowni Państwo, spotykamy się przed Wielkanocą, najważniej-
szym ze świąt chrześcijaństwa. To święto ku czci Zmartwychwstania 

Chrystusa. Niewątpliwie, nie byłoby tych Świąt bez Dramatu, bez 
Ukrzyżowania, co staram się przedstawiać w moich pracach.

Rzeźby te są szczególne, ponieważ każda postać Chrystusa została 
wytworzona przez przyrodę i zapisana w gałęziach drzew. To, że moje Pasje 
często odbiegają od ogólnie przyjętego obrazu ukrzyżowanego Jezusa 
wynika z moich przekonań, opisów historycznych i opinii badaczy, że 
śmierć na krzyżu nie mogła wyglądać tak, jak to się najczęściej przedstawia.

To była najkoszmarniejsza ze śmierci. Ból i cierpienie ukrzyżowanego, 
jak zauważył Aleksander Mitcherell, medyk i humanista, najdosłowniej 
przekraczał możliwość opisu. Trzeba było znaleźć nowe słowo – 

excrutiating, co znaczy dosłownie – wychodzący z krzyża. Nie ma 
w rozmaitych językach niczego, co mogłoby opisać męczarnie, jakie 
powodowało ukrzyżowanie.

Moje prace są próbą oddania tego bólu i cierpienia.
Co do ukrzyżowanej Osoby Syna Bożego, Leszek Kołakowski, polski 

fi lozof, w książce „Czy Pan Bóg jest szczęśliwy” mówi: 
„O Jezusie przeczytać można, co się chce. Na przykład, że nigdy nie 

istniał. Albo, że owszem istniał, lecz nie został ukrzyżowany; ktoś inny 
zawisł na krzyżu na jego miejscu. Albo, że owszem, został ukrzyżowany, 
ale nie umarł, lecz ocknął się w grobie, skąd wyszedł, by umrzeć po 
kilku dniach. Albo, że z żoną swoją Marią Magdaleną wyemigrował do 
Marsylii i miał tam dzieci, z których potomstwa powstać miała dynastia 

Merowingów. Albo, że był magikiem, który różnymi sztuczkami oszałamiał 
łatwowierną publiczność. Albo, że był przybyszem z innej galaktyki. 
Albo, że był nacjonalistą żydowskim, antyrzymskim konspiratorem... itd.

Jeśli jednak na bok odłożyć bzdury i fantazje, literatura historyczna 
a także teologiczna na temat Jezusa, chociaż bardzo obfi ta, nie tylko nie 
obumiera, ale zdaje się nadzwyczaj żywotna”.

Kołakowski w 1965 roku napisał w eseju o Chrystusie: „Osoba 
i nauki Jezusa Chrystusa nie mogą być usunięte z naszej kultury, ani 
unieważnione, jeśli ta kultura ma istnieć i tworzyć się nadal.” 

Przed nami pełne napięcia Triduum Paschalne potem Wielkanoc. Święta 
radości i nadziei. Wielkanocna Niedziela tak została skomentowana przez 
Mc. Dowella: „Każdy, niezależnie od tego, co sądzi o Chrystusie i Jego 
Zmartwychwstaniu, musi przyznać, że tamtego poranka wydarzyło się 
coś istotnego – na tyle ważnego, by zmienić bieg historii, aż do zmiany 
w kalendarzu. Było to „coś” tak dramatycznego, że zupełnie odwróciło 
życie jedenastu mężczyzn tak, że od tego momentu zdolni byli znosić 
obelgi, cierpienia a nawet śmierć. Tym czymś był pusty grób.”

Chrystusie…

     

Nawet dziś, w szalonym życia pędzie

Nie muszę Ciebie szukać, bo jesteś wszędzie!

 A kiedy w kształcie gałęzi Cię znajduję

I rany Twe w ich słojach i sękach

Przeżywam, wówczas naprawdę czuję

Iż zapisana w nich Twa Męka

Jest bardzo ludzka. I nie mogę zaprzeczyć 

Żeś mi jest wtedy bliższy, bo tak bardzo człowieczy. 

Ryszard Krawiec

Moje prace są próbą
oddania tego bólu i cierpienia
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Tradycyjnie w marcu, mieszkańcy 

obu gmin rozpoczynają rok piel-

grzymkowy wyjazdem do sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Orga-

nizatorem pielgrzymek od lat jest Boże-

na Michalak z Mosiny. 

Niedzielne spotkanie 10 marca z o. Pio-

trem, karmelitą, który opiekuje się piel-

grzymami, jak zwykle przebiegło w pod-

niosłej atmosferze. Po Drodze Krzyżowej 

odbyła się Msza św. z modlitwą o uz-

drowienie, a potem o. Piotr błogosławił 

chorych indywidualnie przez nałożenie 

rąk. Wiele osób doświadczyło zaśnięcia 

w Duchu Świętym, są już pierwsze uz-

drowienia...

Niewtajemniczonych odsyłamy do na-

szej strony internetowej www.gazeta-

mosina.pl do reportażu „Wszyscy by-

liśmy wstrząśnięci”, gdzie piszemy o uz-

drowieniach i wielkich przeżyciach nie-

których pielgrzymów.

Do Piety Oborskiej, Matki Bożej Boles-

nej w Oborach pielgrzymi przybywają 

od czterech wieków. Tą wsławioną cuda-

mi niewielką fi gurę przywieźli do obor-

Kolejna „wizyta” w Oborach

skiego klasztoru karmelici z konwentu 

bydgoskiego w 1605 r. Prosta rzeźba 

z drzewa lipowego jest dziełem artysty 

pomorskiego (prawdopodobnie karme-

lity), pochodzącym z XIV wieku. Przed-

stawia Bolesną Matkę pochyloną nad 

zdjętym z Krzyża i złożonym na Jej 

kolanach ciałem Syna. „Już w Bydgoszczy 

Pieta uznawana była za cudowną fi gu-

rę. Gdy trafi ła do Obór, w księdze prze-

chowywanej w oborskim klasztorze od-

notowywano liczne zapisy cudownych 

uzdrowień (np. z 1627 r. o uzdrowieniu 

z kalectwa chorążego Łosia czy dziecka 

niewidomego od urodzenia)”. 

W tym roku Bożena Michalak zaprasza:

- 20 kwietnia do Niepokalanowa; 

- 18 maja do Góry Świętej Anny;

-  15 czerwca do Barda Śląskiego (sanktuarium 

Matki Bożej Strażniczki Wiary);

-  6 lipca do Świebodzina – Pomnik Chrystusa 

Króla i do Rokitna (sanktuarium Matki Bożej 

Cierpliwie Słuchającej);

-  17 sierpnia do Wambierzyc (sanktuarium 

Matki Bożej Królowej Rodzin);

-  26 sierpnia do Górki Duchownej (sankt. 

Matki Bożej Pocieszenia);

-  7 września do Lichenia (sankt. Matki Bożej 

Bolesnej Królowej Polski);

-  13 października do Obór (sankt. Matki Bożej 

Bolesnej).

Kontakt: tel. 513 122 657

O. Piotr
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Na początek może o samej osobie 

Ojca Świętego. Był on prawdziwym 

tytanem intelektu i pokory zarazem. Widać 

to było jak na dłoni podczas ostatnich godzin 

jego pontyfi katu, gdy opuszczał Watykan 

i dobrowolnie zamknął się w murach klasztoru, 

mówiąc, że to ostatni etap jego ziemskiej 

pielgrzymki. Mówił to następca świętego 

Piotra, który oddał władzę tak znamienitego 

urzędu, by w ciszy odbyć ten ostatni etap. 

Trudno potraktować to jako akt kapitulacji, 

zwłaszcza w kontekście całego życia kardynała 

Ratzingera. Wystarczy przypomnieć, że będąc 

prefektem Kongregacji Nauki Wiary prosił 

Jana Pawła II, by ten... pozwolił mu zostać 

pracownikiem biblioteki watykańskiej, 

zwalniając go z szefowania Kongregacji. 

Już wtedy wykazywał się niesamowitą 

skromnością. Benedykt XVI to także jeden 

z najwybitniejszych intelektualistów 

naszych czasów. Wystarczy zagłębić się 

w jego dzieła, by poczuć niesamowitą 

erudycję autora, ale także przebijającą z nich 

przystępność wykładu. Ojciec Święty słynął 

bowiem z prostoty wywodów, w których 

eksponował swoje myśli bez nadmiernego 

„owijania w bawełnę”. Warto wspomnieć 

tutaj o jego pięknej encyklice „Spe salvi”, 

w której wykłada temat nadziei będącej 

esencją katolickiej wiary. To przede wszystkim 

coś więcej niż zwykła encyklika. Wykracza 

poza tę specyfi czną formę, momentami 

będąc czymś w rodzaju małego traktatu 

filozoficznego. Dowiadujemy się z niej 

między innymi tego, jak wielką nadzieję 

niosła obywatelom starożytnego Rzymu 

Dobra Nowina niesiona przez chrześcijan. 

Ojciec Święty wzywał, byśmy tę nadzieję 

na nowo odkrywali, ponieważ w czasach 

współczesnych wydaje się nam czymś tak 

oczywistym i powszednim, że nie warto jej już 

poszukiwać. Chwile spędzone z  wywodami 

Benedykta XVI to chwile głębokiego namysłu, 

próba zrozumienia istoty bezinteresownej 

miłości oraz wymagań stawianych 

współczesnemu człowiekowi.

Trudno się zgodzić z twierdzeniem, że 

Benedykt XVI nie rozumiał „ducha” naszych 

czasów. Doskonale wypatrywał i rozpoznawał 

płynące z niego zagrożenia i nadzieje, tylko 

starał się je wykładać w iście profesorski 

sposób, lecz bez zadęcia i chęci wywyższania 

się. Uczynił coś, za co wielu młodych ludzi 

jest mu wdzięcznych – odkrył przed nimi tak 

Pokolenie Benedykta XVI

Dziwne to uczucie obudzić się rano ze świadomością, że nie będzie można już oglądać i słuchać czcigodnego 
i skromnego Ojca Świętego. Trudno przyzwyczaić się do faktu, że tak po prostu odszedł, zamykając się w murach 
klasztoru. Pomijając już fakt zaskoczenia z powodu niespodziewanej rezygnacji Benedykta XVI, chciałbym 
skupić się na kilku pozytywnych stronach jego kilkuletniego pontyfi katu.

zwaną „mszę trydencką” w języku łacińskim. 

W 2007 roku wydał dokument „Summorum 

Pontifi cum”, na podstawie którego ułatwił 

dostęp do tej formy pobożności. Zauważył 

w nim, że „młodsze pokolenie też może 

odkryć tę formę liturgiczną, poczuć jej 

piękno i odnaleźć w niej ten sposób spotkania 

z Tajemnicą Najświętszej Eucharystii, który 

byłby najlepiej do niego dopasowany”. 

Wykazał się tutaj troską o młodych ludzi, 

którzy stanowią najliczniejszą grupę biorącą 

udział w mszach odprawianych po „staremu”. 

W tym właśnie kontekście można mówić 

o pokoleniu Benedykta XVI – młodzieży, która 

zawdzięcza papieżowi możliwość odkrywania 

Tradycji na nowo.

Ojciec Święty dużą wagę przywiązywał do 

oprawy ceremonii, lubił podkreślać majestat 

swojego Urzędu. Mimo, iż wykazywał się 

skromnością, to bił od niego prawdziwy 

majestat, widoczny zwłaszcza podczas 

najważniejszych uroczystości. Miał w sobie 

wiele ciepła, ale był zdecydowanie mniej 

spontaniczny od swojego błogosławionego 

poprzednika. Nadrabiał to jednak wrodzoną 

godnością i wewnętrznym spokojem. Są to 

jednak tylko „kosmetyczne” sprawy, na których 

najbardziej skupia się świat mediów. Papież 

bowiem to nie próbujący przypodobać się 

tłumom polityk, tylko Namiestnik Chrystusa 

i dobry nauczyciel. W tej ostatniej roli kardynał 

Ratzinger sprawował się wzorowo. Był 

wymagający, bezkompromisowy, ale łagodny 

i wyrozumiały zarazem, co charakteryzuje 

ludzi wielkich.

Benedykt XVI był papieżem, który nie 

podejmował śmiałych i rewolucyjnych reform, 

tylko poprzez swoje małe i konsekwentne 

kroki kreślił drogę swoim następcom. Trudno 

powiedzieć, czy jego pontyfi kat będziemy 

oceniać w perspektywie rezygnacji z Urzędu. 

Muszę przyznać, że jego ostatnie godziny na 

Stolicy Piotrowej potwierdziły tylko to, co 

myślałem o nim wcześniej. Jeśli porównamy 

Benedykta XVI z innymi papieżami ostatnich 

dziesięcioleci, to widać, że był to bardzo 

ważny i potrzebny pontyfi kat. Porównywanie 

go wyłącznie z Janem Pawłem II nie ma moim 

zdaniem sensu. Trzeba spojrzeć na Benedykta 

XVI w szerszym kontekście, ale być może 

brakuje nam jeszcze niezbędnego dystansu. 

Mam nadzieję, że przyszłe pokolenia 

historyków docenią go za to, że nie szukał 

poklasku współczesnych. W tym tkwi właśnie 

jego wielkość.

Wojciech Czeski

Miło nam poinformować Państwa, że Gazeta Mosińsko-Puszczykowska 

w wersji internetowej zyskuje coraz więcej czytelników i coraz większy zasięg. 

Według statystyk odwiedzin w lutym b.r. osiągnęliśmy następujące wyniki: 

626 osób dziennie, co daje liczbę 18.780 czytelników średnio miesięcznie. 

Od niedawna istnieje możliwość oceniania artykułów publikowanych na na-

szych łamach, do czego zachęcamy internautów. Pozwoli nam to na dopasowanie 

się do potrzeb Państwa, zarówno pod względem tematów jak i jakości naszej 

pracy. Z jednego komputera można oddać maksymalnie jeden głos do jednego 

wpisu.

Razem z wydaniem papierowym docieramy już do 21.280 czytelników mie-

sięcznie. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

(red.)

www.gazeta-mosina.pl

Nasz serwis internetowy
ma się coraz lepiej



1111informacje

Wielkie, pospolite ruszenie, aby ocalić dobre jedzenie
Czy Unia Europejska czy Rząd RP niszczy polskie rolnictwo, 

skazując Polaków na korporacyjne niewolnictwo?
Podczas konferencji, która odbyła się w Austriackim 

Konsulacie Generalnym w Krakowie dowiedzieliśmy się, że 
w Austrii obowiązuje zakaz sprzedaży wszystkich nasion 
GMO oraz zakazy uprawy i importu poszczególnych GMO 
(kukurydza MON810, kukurydza T25, ziemniak Amfl ora, rzepak 
GT 73, kukurydza MON863, rzepak Ms8xRf3). W Polsce, po wielu 
latach obietnic, Rząd RP wprowadził „dziurawy” zakaz dwóch 
upraw GMO: kukurydzy MON810 i ziemniaka Amfl ora, ale NIE 
wprowadził zakazu sprzedaży materiału siewnego GMO. Austria 
ma swój program ochrony tradycyjnych nasion, bank rodzimych 
nasion szeroko dostępny dla rolników i efektywny program 
wspierania ekologicznego rolnictwa.W Polsce wprowadzono 
ograniczenia w dostępie do tradycyjnych nasion, a najwyższej 
jakości żywność jest kwalifi kowana jako nielegalna.

CZAS POWIEDZIEĆ DOSYĆ! Czas na odnowienie współpracy 

MIASTO-WIEŚ, aby DOBRZE JEŚĆ I BYĆ WOLNYM. Dlatego 
cały marzec TRADYCYJNIE WYMIENIAJMY SIĘ NASIONAMI, 
a w kwietniu „Siejemy Przyszłość”. Zapraszamy Was do 
współpracy... A Wy zaproście innych. Niech to będzie wielkie, 
pospolite ruszenie, aby ocalić dobre jedzenie.

Szczegóły: http://www.siejemyprzyszlosc.info

RAPORT Z KONFERENCJI w Austriackim Konsulacie:
http://icppc.pl/index.php/pl/home/47-polskie/informacje/449-
konferencja-ochrona-i-promocja-prawdziwego-jedzenia.html

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Serdecznie pozdrawiamy, 
Jadwiga i Julian

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114

biuro@icppc.pl   www.icppc.pl    www.gmo.icppc.pl    www.eko-cel.pl

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.

Na zaproszenie niemieckich radnych 

z zaprzyjaźnionej z Mosiną gminy 

Seelze, w lutym b.r. władze miasta – bur-

mistrz Zofi a Springer, zastępca – Waldemar 

Krzyżanowski oraz radny RM Antoni 

Karliński wyjechali na pogrzeb burmistrza 

Horsta Niebura. Delegacji towarzyszył Jacek 

Murkowski, tłumacz, współpracujący z Seel-

ze już kilkanaście lat.

– Horst Niebur był niezwykłą osobowoś-

cią, to z nim została podpisana umowa 

o partnerstwie przed 11 laty. Pisał sztuki 

teatralne, utwory literackie, interesował się 

wielu dziedzinami sztuki, mówi burmistrz 

Zofi a Springer. – Mosinę odwiedził kilka 

razy. Zmierzał do tego, żeby współpraca 

dotyczyła także bezpośrednio mieszkańców, 

rodzin i organizacji, dzięki czemu dobre 

kontakty z niemiecką młodzieżą nawiązali 

m.in. nasi harcerze i uczniowie szkół.

– Wzięliśmy też udział w sesji RM Seelze, 

która tam zawsze trwa nie więcej niż dwie 

godziny. Ciekawostką jest to, że radni 

niemieccy nie głosują tak jak my, przez 

podnoszenie ręki, lecz przez pukanie w stół, 

dodaje radny Antoni Karliński.                    (red.)

Był niezwykłą osobowością

Trwają prace przygotowawcze do 

wkroczenia z modernizacją linii 

kolejowej na trasie Wrocław – Poznań, 

która przebiega przez Mosinę.

Jak informuje Urząd Miejski w Mosinie 

modernizacja linii, po której pociągi bę-

dą jeździć z prędkością 160 km na godzi-

nę wiąże się z zamknięciem niektórych 

przejazdów kolejowych. Efektem prze-

budowy będzie wiadukt kolejowy i tunel 

w ciągu ulicy Śremskiej w Mosinie. Od lat 

każde zamknięcie przejazdu powoduje 

oddzielenie obu części miasta na długie 

minuty. Mieszkańcy Mosiny będą mogli 

odetchnąć z ulgą, jednak dokładnie 

jeszcze nie wiadomo, kiedy nastąpi za-

kończenie inwestycji, optymistyczna pro-

gnoza mówi o roku 2015. Będą również 

modernizowane perony, ale bez dwor-

ców.

Jeśli chodzi o gminę Mosina zlikwi-

dowany zostanie przejazd w Iłówcu, na 

drodze w lesie  między ulicą Wierzbową 

w Nowinkach a Pecną, w związku z czym 

powstaną w tych miejscowościach drogi 

serwisowe, jako alternatywa dla istnie-

jącej drogi powiatowej. Nie będą one 

miały jednak takiej samej kategorii.

Pozostaną natomiast przejazdy z ro-

gatkami na ul. Śremskiej, Farbiarskiej 

i Mocka. Miejmy nadzieję, że po mo-

dernizacji czas oczekiwania będzie 

krótszy, bo i te miejsca są dzisiaj „zmo-

rą” dla kierowców.                                     (red.)

Lada moment
rozpocznie się modernizacja 
linii kolejowej
Wrocław – Poznań

List do redakcji



M.M: – Od kiedy funkcjonuje Gminne Centrum Informacji?

K.A. – GCI Powstało w ramach projektu Aktywizacji Zawodowej 

Absolwentów „Pierwsza praca”. Działa od 15 grudnia 2004 r., 

weszliśmy właśnie w dziewiąty rok funkcjonowania. Powiem 

szczerze, bardzo szybko te lata minęły, a GCI szybko się rozwinęło.

M.M. – Czym zajmuje się GCI?

K.A. – Pierwsze i najważniejsze jest pośrednictwo w pracy. 

Stwarzamy warunki osobom, które są bezrobotne. Zgłaszają się 

do nas fi rmy, które oferują pracę czy staż. Pomagamy przygotować 

dokumenty aplikacyjne. Bardzo często udzielamy mieszkańcom 

Najwêkszym szczêœciem jest lubiæ to, co siê robi
Odkrywamy młode talenty, debiut ucznia Zespołu Szkół w Krośnie

Z Karoliną Adamczyk – Zastępcą Kierownika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego 

w Mosinie rozmawia Marcin Mielcarek

wywiad1212

pomocy i przygotowujemy ich do rozmowy kwalifi kacyjnej. 

Ponadto od lat współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pra-

cy i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz innymi in-

stytucjami, które również zajmują się pośrednictwem pracy 

i szkoleniami dla osób bezrobotnych. Dzięki takim wspólnym 

inicjatywom realizujemy m.in. projekt „Mobilny urząd”. Polega on 

na tym, że osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędzie 

Pracy w Poznaniu, nie muszą tam jeździć, tylko u nas spotykają 

się w wyznaczonym terminie z pośrednikiem pracy lub doradcą 

zawodowym. Jest to bardzo wygodna formuła, gdyż osoby nie 

mające pracy bardzo często są w ciężkiej sytuacji fi nansowej, 

w związku z czym nie muszą tracić pieniędzy na dojazd do 

Poznania. W ramach tej działalności od siedmiu lat organizujemy 

„Targi Edukacji i Pracy”. Na stoiskach prezentowana jest oferta 

edukacyjna szkół  oraz  przedsiębiorców. W tym roku targi były 

prezentowane w zupełnie nowej formule. Można było na żywo 

zobaczyć, na czym polega praca w danym zawodzie. Pokazywano 

zawody między innymi stolarza, tapicera, fryzjera czy kosmetyczki. 

Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi: funda-

cjami, organizacjami, klubami i związkami, które działają na terenie 

naszej gminy i nie tylko. Największym „przedsięwzięciem”, które 

od trzech lat organizujemy jest wielka plenerowa impreza 

połączona z dniem dziecka, organizowana we współpracy z MOK, 

OSiR, Szkołą  Podstawową i Gimnazjum nr 1 w Mosinie. Impreza ta 

ma na celu prezentację działalności organizacji pozarządowych. 

Wspieramy też promocyjne działania szkół.  Organizujemy zajęcia 

dla dzieci w czasie wakacji i ferii. Kolejny obszar naszego działania 

to współpraca przy tworzeniu różnego rodzaju imprez kultural-

nych, sportowych i rekreacyjnych. Współpracujemy też z bibliote-

ką w Mosinie. Gminne Centrum Informacji, jak sama nazwa wska-

zuje, jest również centrum informacji. Udzielamy odpowie-

dzi  zarówno telefonicznie, jak i osobom przychodzącym do naszej 

siedziby. GCI jest także całorocznym centrum informacji turystycz-

nej. Z racji tego, że w strukturze organizacyjnej urzędu podlegamy 

pod Biuro Promocji, zajmujemy się promocją walorów turystycz-

nych naszej gminy.

M.M. – Czy będą nowe inwestycje związane  z turystyką ?

K.A. – Pomysły związane z turystyką idą w kierunku imprez re-

kreacyjno-wypoczynkowych, które będą promowały walory 

Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz naszego Rogalińskiego 

Parku Krajobrazowego. 30 czerwca organizujemy wielką imprezę 

rowerową „Cross Country”, która będzie skupiała rowerzystów 

z całego kraju, a nawet z zagranicy. Będzie również wydarzenie 

w sierpniu – „Nordic Walking z Napoleonem”, czyli kontynuacja 

zeszłorocznej edycji, tylko w nowej odsłonie.

M.M. – Czy ktoś Pani w tych obowiązkach pomaga?

K.A. – W ramach Biura Promocji i Komunikacji Społecznej, pod 

które podlega GCI, pracują cztery osoby. Na co dzień pomaga mi 

koleżanka.

M.M. – Czy do GCI przychodzi wiele osób?

K.A. – Tak. Oczywiście w ciągu dnia różnie to bywa. Wygląda to 

tak, że dzwoni wiele osób, przychodzą maile, czekają interesanci 

do np. usługi ksero, a kolejne osoby korzystają z  pracowni 

komputerowej. W skali roku z naszych usług korzysta około 5000 

osób. Są to osoby bezrobotne i turyści.

M.M. – Czego oczekują te osoby?

K.A. – Oczekują pomocy różnego rodzaju. Począwszy od odpo-

wiedzi na pytania, poprzez rozmowę, pomoc w wypełnieniu 

dokumentów, usługę ksero lub pomoc w obsłudze komputera 

czy napisaniu dokumentów aplikacyjnych. Są to także pytania 

dotyczące komunikacji: Jak dojechać do określonej miejscowości? 

Czym dojechać?, Czym zajmuje się urząd? Jakie sprawy i w jakich 

referatach załatwiać? Jaka jest oferta Ośrodka Kultury, Ośrodka 

Sportu i Rekreacji? Co się dzieje w gminie? Przede wszystkim  

interesanci oczekują kompleksowej i kompetentnej odpowiedzi.
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KANCELARIA NOTARIALNA 
Natalia Waścińska

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

wascinska@rejent.poznan.pl
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M.M. – Czego potrzebują od GCI dzieci?

K.A. – Dzieci przede wszystkim potrzebują pomocy w zadaniach 

domowych. Przychodzą do nas bezpośrednio po zajęciach 

w szkole. Często przygotowują referaty, prezentacje multimedial-

ne, drukują plakaty. Poza tym, jak już wspominałam, w okresie 

wakacji i ferii zimowych staramy się udostępnić im komputery. 

Pracownia komputerowa służy jedynie do celów edukacyjnych 

i poszukiwania pracy, czyli nie można grać sobie na komputerach, 

tak jakby wiele osób tego chciało. Jednak w okresie wakacji i ferii 

w wyznaczonym czasie jest taka możliwość.

M.M. – W ferie organizowane było „Odmrażanie komputera”, 

na czym to polegało?

K.A. – To nazwa zajęć, która jest zależna od pory roku. Latem 

nazywa się  „Komputer na wesoło”, a zimą „Odmrażanie komputera”.  

To gry i zabawy na komputerze. Zapraszamy też do GCI dzieci ze 

szkół na zajęcia edukacyjne. Przeważnie są to uczniowie z klas 0-3. 

M.M. – Widziałem, że pani pracowała w Urzędzie Miejskim. 

Na czym ta praca polegała? 

K.A. – Może tak na początku, tytułem wyjaśnienia, GCI podlega 

pod Urząd Miejski, czyli tak naprawdę cały czas, koleżanka i ja 

jesteśmy pracownikami urzędu. Dokładnie Biura Promocji i Ko-

munikacji Społecznej. Natomiast faktycznie miałam możliwość 

pełnienia obowiązku kierownika Biura Promocji i Komunikacji 

Społecznej przez blisko półtora roku. Moja praca przede wszyst-

kim polegała na organizowaniu pracy biura, planowaniu i rea-

lizowaniu wszelkiego rodzaju kampanii promocyjnych, współpra-

cy z różnymi organizacjami i instytucjami. Kolejny obszar to or-

ganizacja lub współorganizowanie dużych imprez, spotkań, 

współpraca międzynarodowa, promocja gminy Mosina w 

różnego rodzaju mediach: od telewizji, przez radio, Internet do 

gazet. Moja praca polegała także na reprezentowaniu naszej 

gminy na różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach. To 

też była praca, która przyniosła mi duże doświadczenie i nowe 

kontakty.  W tym miejscu chcę podkreślić, że dzięki wspaniałemu, 

kreatywnemu zespołowi udało nam się zrealizować wiele nowych 

pomysłów.

M.M. – Czy praca sprawia pani radość?

K.A. – Tak. Zajmuję się tym od kilku lat i rzeczywiście ta praca 

sprawia mi radość. Można powiedzieć, że w pewnym momencie 

swojego życia byłam pracoholikiem i dość dużo swojego czasu 

(również prywatnego) poświęcałam pracy. Natomiast uważam, 

że największym szczęściem jest lubić to, co się robi.

M.M. – Dziękuję za poświęcony mi czas i tak wiele informacji.

Marcin Mielcarek  V a

Klub Młodego Dziennikarza z Zespołu Szkół w Krośnie

Kronika kryminalna luty / marzec 2013
6 lutego miało miejsce celowe wprowadzenie w błąd pra-

cownika placówki DAREX w celu wyłudzenia kredytu (szkoda 

na rzecz jednego z banków);

14 lutego w Mosinie z hangaru hali garażowej skradziono 

laptopa, nawigację, oraz meble, straty wyniosły 2.5 tys. zł;

16 lutego podczas interwencji patrolu Policji jeden z miesz-

kańców Mosiny naruszył nietykalność cielesną wobec funk-

cjonariusza na służbie;

18 lutego w Mosinie na ul. Śremskiej skradziono samochód 

osobowy marki Renaux Megane, straty wyniosły 45 tys. zł;

09-11 lutego we wsi Dymaczewo  Stare  skradziono 3 szt. 

drzwi drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych – tożsamość 

sprawców ustala Policja;

14/15 lutego – tego dnia miała miejsce kradzież torebki 

damskiej z domu jednorodzinnego, złodzieje skradli całą jej 

zawartość: pieniądze, dokumenty, karty bankomatowe na 

szkodę mieszkanki Krosna – strata 900 zł;

21 lutego we wsi Bolesławiec nieznani sprawcy skradli  10 m 

przewodu miedzianego na szkodę fi rmy ENEA – straty 8700 zł;

21/22 lutego we wsi Czapury skradziono samochód osobo-

wy Citroen C4 Picasso – z posesji domu - straty 30 tys. zł;

22 lutego podpalono we wsi Daszewice namiot ogrodowy 

wraz ze sprzętem – straty 40 tys. zł;

22-26 lutego w tych dniach miała miejsce kradzież w Dy-

maczewie Nowym, z terenu hotelu znikły trzy studzienki ka-

nalizacyjne – straty 700 zł;

26/27 lutego we wsi Krosno z terenu parkingu z samo-

chodu skradziono katalizator o wartości 1000 zł;

***

Policja zatrzymała do kontroli wielu nietrzeźwych  kierujących 

samochodami i jednośladami.                                                           (JSZ)

R E K L A M A
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 61 898 1059, tel. kom. 660 031 893 � e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

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
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UWAGA MIESZKAŃCY!!!
Pomiar tkanki tłuszczowej w organizmie

19 marca 2013 (wtorek)
Przychodnia Zdrowia, ul. Poznańska 36, Puszczykowo

SKUTECZNIE POMAGAMY:
� wygrać z nadwagą bez wyrzutów sumienia
� podnieść odporność organizmu � poprawić kondycję zdrowotną

REJESTRACJA TELEFONICZNA:  531 18 18 78
KOSZT BADANIA 25 zł  -  konsultacja odżywcza gratis!

Już dziś umów się na wizytę:

KUPIĘ
ZIEMIĘ
w MOSINIE

i OKOLICACH 
(działki rolne i pod AG)

KONTAKT:
601 980 640



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

reklama

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

� wesela
   � pogrzeby
   � imprezy sportowe
    � imprezy integracyjne itp.

Wyjazdy m. in. na:

KUPIĘ KAŻDĄ
PRZYCZEPĘ

KEMPINGOWĄ

płatność gotówką

tel. 501-355-133
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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
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„Marianku, a ostrzygłbyś mnie? Żeb
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Kardynał Albino Luciani zostaje pa-

pieżem 26 sierpnia 1978 r. i przyjmu-

je imię Jan Paweł I. Brat Marian w ciągu 

tego krótkiego pontyfi katu, trwającego 

tylko 33 dni bierze udział we wszystkich 

audiencjach generalnych nowego papieża. 

Na jednej z pierwszych Jan Paweł I tłu-

maczy, dlaczego przyjął dwa imiona:

Z Puszczykowem związany jest od 44 lat. Kilka lat jednak, 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 ks. Stanisławem Dziwiszem (obecnie kardynałem). 

Opowieść brata Mariana ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego 

w Puszczykowie drukujemy na łamach naszej gazety w odcinkach. 

Cz. 2 (część pierwsza dostępna w Internecie – wydanie luty/marzec 2013, 

www.gazeta-mosina.pl ).

Jan Paweł II w papieskiej kaplicy

– Jan XXIII słynął z dobroci, Paweł VI – 

z mądrości, chciałbym mieć coś z dobroci 

Jana i z mądrości Pawła...

– Nazwano go papieżem uśmiechu, 

bo często się uśmiechał, opowiada brat 

Marian. – Przy tym bardzo przeżywał swo-

je wystąpienia publiczne. 

Ojciec Święty Jan Paweł I dość szyb-

ko mianował ks. biskupa Jerzego Stro-

bę, Ordynariusza Szczecińskiego na Arcy-

biskupa Metropolii Poznańskiej. Kiedy 

ks. Arcybiskup przyleciał do Rzymu, ode-

brałem go z lotniska i przywiozłem do 

kolegium. Później zawiozłem go do Wa-

tykanu na spotkanie z Papieżem. Wozi- Audi 60, którym kardynał Karol Wojtyła jechał na konklawe

łem wszystkich gości z Polski, którzy mie-

szkali u nas.

Uczestniczyłem też w ostatniej audien-

cji Jana Pawła I. Na to spotkanie przybyli 

z kraju dr Tadeusz Salomon z żoną Krys-

tyną z mojego rodzinnego Sulejowa. Po-

jechaliśmy do Watykanu 27 września. Gdy 

wnoszono Ojca Świętego na sedia ges-

tatoria, Tadeusz powiedział do mnie: Pa-

pież jest chory, ma kłopoty z sercem...

Jego twarz mimo uśmiechu była sina, 

ale myślałem, że to gra świateł i fl eszy 

aparatów fotografi cznych. Doktor jednak 

twierdził, że to sprawa nadciśnienia. 

Rano 28 września pierwszą wiadomoś-

cią w mediach była szokująca informacja: 

Jan Paweł I nie żyje.

– W Rzymie zapanował smutek. Trwała 

żałoba. W gazetach spekulowano na te-

mat kolejnego następcy św. Piotra. Poja-

wiało się nazwisko kardynała Wojtyły, ale 

na dalszych pozycjach.

Tymczasem do Rzymu przybywali kar-

dynałowie.

Kardynał Karol Wojtyła przyleciał 3 paź-

dziernika, brat Marian pojechał po Niego 

na lotnisko. Dzięki znajomości z kapela-

nem lotniska i karabinierami przeszedł 

bramki kontroli i podszedł do stanowiska 

odbioru bagaży z samolotu z Warszawy. 

Po drodze minął księdza w kapeluszu. 

Podszedł do ks. Dziwisza i dowiedział się, 

że kardynał Wojtyła udał się już w kierun-

ku wyjścia.

– Okazało się, że kapłan, którego miną-

łem to właśnie Kardynał. Był tak bardzo 

zmieniony, że Go nie poznałem. Zamy-

ślony, skupiony, inny niż zwykle. Poje-

chaliśmy na długą modlitwę do Bazyliki 

Św. Piotra, gdzie było wystawione ciało 

Jana Pawła I. 

Kardynał Wojtyła nie był już tym samym 

człowiekiem. Dawniej, kiedy wchodziliśmy 

do kaplicy w kolegium, a On się modlił, 

podnosił głowę, salutował i pozdrawiał 

nas. Teraz był i zarazem Go nie było...

W następne dni, aż do rozpoczęcia kon-

klawe woziłem Go do Watykanu na spot-

kania, dłuższe przed południem i krótsze 

po południu.

W deszczowy dzień, 4 października 1978 

roku tysiące ludzi żegnają Jana Pawła I, 

„Papieża Uśmiechu”, w uroczystości 

pogrzebowej na Placu Św. Piotra. Żałoba 

kończy się 12 października Mszą św. w in-

tencji zmarłego. 

– Dzień później, wcześnie rano poje-

chałem z siostrą Macieją na zakupy. Po 

powrocie nie zastaliśmy kardynała Wojty-

ły, okazało się, że udał się do Watykanu. 

Bardzo ciężko rozchorował się Jego przy-

jaciel, ks. biskup Andrzej Deskur, (miesz-
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ym jakoś wyglądał na tym konklawe”
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Kardynał Karol Wojtyła z b. Marianem i ks. S. Dziwiszem

kający w Watykanie). Obaj, jako młodzi 

księża wyjechali do Rzymu na studia, 

z tym, że Karol Wojtyła wrócił do Polski 

przed 1956 r., a ks. Deskur nie zdążył, póź-

niej już nie mógł... Pracował tam potem 

długo, aż doszedł do watykańskich dy-

kasterii, został szefem środków masowe-

go przekazu i mieszkał w Watykanie, 

w pałacu San Carlo, z lewej strony Bazyliki. 

Kiedy nieraz przyjeżdżaliśmy za wcześnie 

na audiencje i inne uroczystości w Bazyli-

ce Św. Piotra, szliśmy do biskupa Deskura, 

żeby nie czekać na placu. Biskup przez 

wiele lat bardzo pomagał w załatwianiu 

wszelkich spraw kardynałowi Wojtyle.

Najważniejsze
dla Polaków konklawe

Kiedy Kardynał po wizycie u przyjaciela 

w klinice Gemelli wrócił do kolegium 

był jeszcze bardziej zamyślony i smutny. 

O godzinie 10 uczestniczył w ostatniej 

przed konklawe kongregacji generalnej 

Kolegium Kardynałów, podczas której wy-

losowano pokoje. Po południu brat Ma-

rian razem z ks. Dziwiszem zawiózł baga-

że do pokoju nr 91 Pałacu Apostolskiego, 

w którym miał mieszkać ks. Kardynał Karol 

Wojtyła.

– Tym razem Jego pokój mieścił się pod 

piętrem papieskim z widokiem na bramę 

św. Anny. Miałem okazję po raz drugi zo-

baczyć przygotowania kardynalskich po-

mieszczeń. Nie było żadnych telefonów, 

zaplombowano wszystkie okna – całkowi-

ta izolacja, żadnego kontaktu ze światem 

zewnętrznym, wyjaśnia b. Marian.

Wieczorem 13 października odbyła się 

Msza św. do Ducha Świętego o wybór 

nowego papieża. 

– Wróciliśmy z tej Mszy do domu i kar-

dynał Wojtyła mówi do mnie: „Marianku, 

a ostrzygłbyś mnie? Żebym jakoś wyglą-

dał na tym konklawe”. I ostrzygłem Kar-

dynała. Zachowywał się zupełnie inaczej 

niż zazwyczaj, był całkowicie odmieniony... 

Coś mnie tknęło, pozgarniałem wszystkie 

obcięte włosy i schowałem. Dzisiaj są to 

relikwie.

Rano 14 października odwiozłem ks. Kar-

dynała na uroczystą Mszę św. w Bazylice 

Św. Piotra, która była koncelebrowana 

przez wszystkich kardynałów. Po obiedzie 

pojechaliśmy do kliniki Gemelli, gdzie 

przebywał nieprzytomny bp Andrzej Des-

kur po wylewie. Kardynał Wojtyła rozma-

wiał z lekarzami. Był bardzo zasmucony. 

Z kliniki (beżowym Audi 60) udaliśmy już 

do Watykanu. W mieszkaniu biskupa An-

drzeja Kardynał przebrał się w strój kar-

dynalski i stamtąd udaliśmy się na kon-

klawe, które miało zacząć się o godz. 16. 

Drzwi zatrzaskują się...

– Pokazuje ten moment fi lm Zanussiego 

„Z dalekiego kraju”, kiedy o godz. 15.50 

wysiadamy z samochodu. Kardynał Karol 

Wojtyła żegna się z nami serdecznie, mó-

wi: „trzymajcie się zdrowo” i z teczką pod 

pachą przechodzi przez bramę konklawe. 

O 16.00 brama zostaje zamknięta, montu-

je się w niej obrotową beczkę, jak w kla-

sztorach klauzurowych, by tą drogą po-

dawać kardynałom posiłki. Furtka w bra-

Jan Paweł II i brat Marian Markiewicz

mie zostaje zaplombowana, aż do wybo-

ru nowego papieża.

Następuje wielkie oczekiwanie. Prasa 

pisze: chcemy drugiego Jana Pawła, 

„papieża uśmiechu”. O stałych godzinach 

z kominka na dachu Kaplicy Sykstyńskiej 

unosi się czarny  dym.

Wreszcie 16 października nadchodzi 
radosna wieść: Habemus Papam,
dla Polaków radosna szczególnie

Papież zostaje wybrany w ósmym 

losowaniu.

– Obserwowałem transmisję w telewi-

zji. Kiedy padło imię Carlum, byłem już 
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pewien... Kardynał Felicci po małej pauzie 

dokończył: Wojtyla. 

Brat Marian z radości złapał księdza Ry-

szarda Ziomka, przerzucił przez ramię 

i obiegł z nim salę telewizyjną w kolegium...

– Za jakiś czas na balkonie bazyliki 

Św. Piotra ukazał się Papież i przemówił, 

co nie było w planie. Według protokółu 

powinien był tylko odmówić modlitwę 

i udzielić błogosławieństwa. A On z wiel-

kim wzruszeniem powiedział: 

Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus! Najdrożsi Bracia i Sios-

try! Jeszcze przeżywamy wielki smu-

tek z powodu śmierci naszego uko-

chanego papieża Jana Pawła I, a oto 

Najdostojniejsi Kardynałowie już po-

wołali nowego biskupa Rzymu. Powo-

łali go z dalekiego kraju, z dalekiego, 

lecz zawsze tak bliskiego przez łącz-

ność w wierze i tradycji chrześcijań-

skiej. Bałem się przyjąć ten wybór, jed-

nak przyjąłem go w duchu posłu-

szeństwa dla Pana naszego Jezusa 

Chrystusa i w duchu całkowitego zau-

fania Jego Matce, Najświętszej Maryi 

Pannie. Nie wiem, czy potrafi ę wyra-

żać się jasno w waszym... naszym 

języku włoskim. Jeżeli się pomylę, to 

mnie poprawicie. Przedstawiam się 

wam wszystkim dzisiaj, by wyznać 

naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, 

naszą ufność pokładaną w Matce 

Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana 

Boga i z pomocą ludzi. 

Odpowiedzią była burza oklasków, wiel-

ka radość zebranych na placu, cały świat 

się cieszył oprócz Polski. Polacy dowie-

dzieli się niestety później – wtedy dopiero, 

kiedy komunistyczne władze pozwoliły 

przedostać się tej wiadomości...

Przez głośniki na Placu Św. Piotra i te-

lefonicznie zaczęto poszukiwać ks. Stani-

sława Dziwisza. Ojciec Święty prosił, aby 

przyszedł do Niego jak najszybciej. Komi-

syjnie otwarto furtkę w bramie konklawe 

i ks. Dziwisz natychmiast udał się do Jana 

Pawła II.

W kolegium, gdzie przebywał brat Ma-

rian i inni domownicy, pół godziny po 

wyborze zjawili się licznie dziennikarze 

z całego świata (oprócz Polski).

– Filmowali dosłownie wszystko, co się 

dało, żeby mieć jakiekolwiek materiały 

o nowo wybranym Ojcu Świętym.

Na drugi dzień Papież rozwiązał kon-

klawe i odbył pierwszą swoją podróż... Do 

kliniki Gemelli. 

– Było to wielkim zaskoczeniem dla 

służb, żaden dotąd papież w ten sposób 

nie opuścił Watykanu... Oprócz bp. Desku-

ra odwiedził też chorych w klinice.

Wieczorem 17 października przyjechał 

do nas do kolegium ks. Dziwisz z Watyka-

nu, otworzyłem mu drzwi. Powiedział do 

mnie: „Marian, przygotuj samochód, po 

kolacji spakujemy rzeczy i pojedziemy do 

Watykanu, będziesz miał okazję spotkać 

się z Ojcem Świętym. Podczas posiłku (by-

ło nas około dwudziestu księży, braci 

i sióstr) padło pytanie: „Księże Stasiu, jakie 

było twoje pierwsze spotkanie z Ojcem 

Świętym”? Ks. Dziwisz odpowiedział: „Za-

prowadzono mnie do pokoju, witam się 

z Nim, a Ojciec Święty mówi: – Stasiu, ko-

niec z nartami”.

Zawsze miał poczucie humoru – sam 

kiedyś słyszałem jak kardynał Wojtyła 

mówił, że 50 procent polskich kardynałów 

jeździło na nartach. A było ich dwóch...

Po kolacji ks. Dziwisz i b. Marian spako-

wali wszystkie rzeczy Ojca Świętego.

– Oczywiście nastąpił podział „łupów”, 

każdy chciał mieć jakiś drobiazg. Dostaliś-

my od ks. Dziwisza różne drobiazgi, ot-

wieracze do listów itp. 

Około godz. 21 wieczorem ks. Dziwisz, 

ks. rektor Michalik i b. Marian ruszyli do 

Watykanu.

– Podjechaliśmy pod windę (zawsze stoi 

tam straż watykańska), którą ks. Dziwisz 

specjalnym kluczem uruchomił, wnieś-

liśmy walizki i wjechaliśmy na piętro 

papieskie. Przyszły siostry Włoszki, które 

służyły Janowi Pawłowi I i zapytane przez 

ks. Dziwisza, gdzie jest Ojciec Święty, od-

powiedziały: jest w kaplicy. Ks. Stanisław 

pokazał nam drogę i obiecał zaraz tam 

przyjść. 

Wędrujemy z ks. rektorem długim kory-

tarzem, nogi nam się trzęsą ze strachu, 

gdzież nam szarym ludziom chodzić po 

papieskich komnatach. Wcześniej, wiemy 

to, nikt taki jak my tam nie wchodził. 

W kaplicy Ojciec Święty ubrany w białą 

szatę klęczy w starym, mosiężnym, wie-

kowym klęczniku. Padamy na kolana 

w drzwiach, klęczymy i modlimy się. 

Przychodzi ks. Dziwisz i po chwili mówi: 

„Idźcież dalej przywitać się”. Podchodzę 

pierwszy i zaczynam z góralska (często 

tak rozmawialiśmy): Niech będzie pochwa-

lony Jezus Chrystus. Ojciec Święty też po 

góralsku odpowiada: „Na wieki wieków”. 

I mówi do nas: „A cóże się tak po nocach 

włócycie”?

Ja na to: Przyszliśmy Ojca Świętego od-

wiedzić. – „Ano jak zeście przyśli, to chodź-

cie. To może jako razem w tej chałupie nie 

zginiemy”.

Potem w Jego towarzystwie zwiedza-

liśmy piętro papieskie pałacu – jadalnię, 

gabinet, sypialnię. Weszliśmy do pokoju, 

z którego papież błogosławi na Anioł 

Pański, wyjrzałem przez to okno, cudowny 

widok, cały plac jak na dłoni. Podczas 

obchodu Jan Paweł II wspominał, jak był 

przyjmowany przez Pawła VI, razem z kar-

dynałem Wyszyńskim, przy którym biurku 

siedział, na którym fotelu. I tak dalej wę-

drowaliśmy, aż doszliśmy do potężnej 

sali biblioteki. Ojciec Święty, wskazując 

ogromny księgozbiór powiedział: „Mój 

Boże, kiedy ja to wszystko przeczytam”. 

Stanęliśmy sobie, rozmawiając przy wiel-

kim oknie z długimi fi ranami. Patrzę na 

Ojca Świętego i tak mi coś nie pasuje. Pa-

pież stoi w luźnej, nie spasowanej jeszcze 

szacie (przed konklawe szyje się ich trzy 

rozmiary, tak, żeby któraś pasowała), a na 

nogach ma zwykłe, siwe papcie z fi lcu, 

jakie dawniej sprzedawano na polskich 

jarmarkach. Pomyślałem: z takimi przy-

jechał, takie ma...

I wtedy Ojciec Św. mówi do mnie: 

„Marian, nie pojedziemy już na basen do 

Werbistów...”. 
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Brat Marian Markiewicz, marzec 2013 r.

Odpowiedziałem, że trudno będzie wy-

jechać, bo za dużo jest strażników, ale 

gdyby kiedyś powstał basen w Watyka-

nie, moglibyśmy czasami przyjechać i pły-

wać z Papieżem... A pływał znakomicie. 

Po wizycie brat Marian z ks. rektorem 

Michalikiem wrócili do kolegium, tej nocy 

b. Marian nie spał.

– To było wielkie przeżycie, byłem 

u Ojca Świętego, polskiego papieża. Czu-

łem przełom dziejowy, bo pochodził z 

kraju zza żelaznej kurtyny, z kraju ko-

munistycznego, chociaż nie było jeszcze 

wiadomo, co będzie się działo za Jego 

pontyfi katu. Stało się coś niesamowitego...

„...Niektórzy jednak nie mieli powodów 

do radości, byli dosłownie zaszokowani na 

wieść o wyborze metropolity krakowskie-

go. Do publicznej wiadomości w Polsce 

wieść dotarła z opóźnieniem, gdyż w Ko-

mitecie Centralnym partii nie wiedzieli, jak 

ją podać, jak zapobiec lawinie następstw. 

Nie tylko w Polsce, ale w całym komu-

nistycznym świecie, szczególnie na Krem-

lu, wstrząs był ogromny. Przez dziesięć dni 

w imperium sowieckim panowała abso-

lutna cisza. Żadnej reakcji, żadnego ko-

mentarza. Historia wzięła nieprawdopo-

dobny odwet nad tymi, którzy byli prze-

konani, że zdołają wymazać Boga z życia 

człowieka.

Kiedy kardynał Wojtyła wyjeżdżał na 

konklawe, władze komunistyczne zabrały 

Mu paszport dyplomatyczny, wystawiając 

w zamian zwykły paszport turystyczny. 

Jeden z prowincjonalnych członków partii 

powiedział: – Niech jedzie, policzymy się 

z Nim po powrocie”.

Ciekawe, co pomyślał gorliwy funk-

cjonariusz, gdy rok później zobaczył kar-

dynała w białej szacie”. (Fragment książ-

ki kard. Stanisława Dziwisza pt. „Świa-

dectwo”).

cdn

Wysłuchała i spisała: Elżbieta Bylczyńska

Sprostowanie do poprzedniego odcinka 

(wydanie luty/marzec 2013)

Na zdjęciu z Matką Teresą widnieje nie 

brat Marian Markiewicz, lecz brat Wło-

dzimierz Markiewicz. Obaj bracia są ro-

dzeństwem. Warto dodać, że br. Ma-

rian także woził po Rzymie Matkę Teresę 

z Kalkuty.

R E K L A M A
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Staroświeckie zapalniczki
2020

Na początek trochę historii, skąd wzięła 

się zapalniczka. Jak podają kroniki 

już na początku XVI wieku odnotowano po-

jawienie się urządzenia (machiny) do 

krzesania ognia. Była zbudowana tak samo 

jak zamek kołowy broni palnej. Na początku 

1807 r. mechanizm ten zostaje ulepszony po-

przez zastosowanie m.in. płynów łatwo-

palnych i wchodzi do powszechnego uży-

cia jako machina do niecenia ognia pod 

nazwą gazopyrion. Jak się okazało, dało to 

początek genialnemu wynalazkowi, stoso-

wanemu nadal w dobie lotów kosmicznych, 

polegającemu na dobywaniu iskier z umiesz-

czonego w tulejce kamienia za pomocą po-

nacinanego stalowego kółka. Iskra padając 

na bawełniany knot, który zaczynał się tlić, 

zapalała się pod wpływem dmuchania na nią.

Potem w pierwszych latach XX stulecia 

ktoś wpadł na ciekawy pomysł, aby knot 

nasycić najpierw spirytusem, a potem ben-

zyną. Nasuwa się pytanie, dlaczego ludzie 

mając do krzesania ognia znakomite zapałki, 

szukali czegoś nowego. Dlaczego zaczęto ro-

bić zapalniczki, początkowo przecież niezbyt 

wygodne w użyciu?

Niewątpliwie dominującym czynnikiem 

była moda na palenie tytoniu. Ponadto, jak 

podają znawcy przedmiotu, zapotrzebowa-p ją y p pp ją y p p

nia na tego rodzaju źródła ognia należy 

szukać gdzieś w okopach toczących się wo-

jen. Wiadomo, ze w deszczu i błocie zamakały 

najstaranniej ukryte zapałki i tylko metalowa 

zapalniczka benzynowa pozwalała zapalić 

papierosa w rękawie szynela. Skutkiem tego 

zaczęto masowo robić prymitywny model 

zapalniczki polowej. Robiono ją z łusek od 

nabojów – miały knot zamykany kaptur-

kiem, który najpierw należało zdjąć, potem 

dopiero pokręcić kółko od krzesania iskry. 

Trzeba więc było angażować obie ręce przy 

tej czynności.

Z czasem wynaleziono model nowy, ulep-

szony, szybszy w użyciu, obsługiwany jedną 

ręką. Kapturek zapalniczki był już umocowa-

ny na dźwigni, podnosiło się ją kciukiem, 

a następnie tym samym palcem obracało się 

kółko.

Warto dodać, że zapalniczkę doceniano nie 

tylko za szybkość działania, lecz również za 

to jak długo trzymała benzynę. Do najbar-

dziej poszukiwanych przez kolekcjonerów 

okazów należą zapalniczki stare, ręcznej 

roboty, powstałe na przełomie XIX i XX wieku. 

Niektóre okazy to wręcz arcydzieła sztuki 

użytkowej. Były robione ręcznie i na własny 

użytek lub na prezent.

Bardzo dużym powodzeniem cieszą się nie-

wielkie zapalniczki damskie, pięknie i kosz-

townie wykonane z posrebrzanego mosią-

dzu i dodatkowo zdobione srebrem. 

Pozostaje jeszcze jedna ciekawa historia 

z dziejów zapalniczki, mianowicie w roku 1925 

powołano do życia Państwowy Monopol 

Zapałczany, któremu bardzo nie w smak 

była rozszerzająca się moda na zapalniczki. 

Spowodowało to, że opodatkowano każdą 

legalnie wyprodukowaną maszynkę (tak je 

bowiem nazywano), a widomym znakiem 

uiszczenia takiego podatku były odpowied-

nie stemple z godłem państwowym, wybi-

jane na zapalniczkach. Monopol ten wpadł 

zresztą na kolejny chytry pomysł – sam za-

czął masowo produkować zapalniczki.

Następny, ciekawy epizod z dziejów pol-

skiej zapalniczki pochodzi z czasów II Wojny 

Światowej. Robotnicy fabryki Ursus, pracu-

jąc w czasach okupacji niemieckiej, zamiast 

remontować wojskowe silniki, w ramach 

„fuchy” robili masowo zapalniczki, tzw. sa-

botażówki. Zapalniczki te były robione z lek-

kiego, nie korodującego stopu, miały one, 

co było chyba unikatem na skalę światową, 

zdublowane urządzenie z kamieniem i kół-

kiem, na wypadek, gdyby jedno zawiodło. 

Zamykane były kapturkiem o specjalnej osło-

nie płomienia.

To tyle na temat zapalniczki benzynowej. 

Może to kogoś zachęci do zbierania (warto). 

Natomiast era zapalniczek gazowych trwa...

Zebrał i opracował

Henryk Pruchniewski
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artykuł sponsorowany

Niebawem wiosna, warto zastanowić się nad swym wyglądem 

i kondycją.

 „Piękna twarz i ciało” i „odmładzanie i wyszczuplanie” to 

główne cele zabiegów Studia Wiecznej Młodości w Mosinie.  

To dość niezwykły gabinet kosmetyczny, gdyż można tu nie 

tylko zrobić sobie piękny makijaż, przedłużyć rzęsy czy sprawić 

sobie paznokcie, które zachwycą każdego, można tu także 

zadbać o swą sylwetkę i widocznie odmłodzić swoją twarz.

Lifting urządzeniem Bio Electro Peeling daje natychmiastowe 

efekty, które Klientki Studio często porównują do tych 

otrzymywanych po ostrzyknięciu botoksem, z tą różnicą, że 

zabiegi Bio Electro są zupełnie bezpieczne dla zdrowia, tanie 

i nie mają żadnych skutków ubocznych. 

Któż z nas nie odchudzał się, zmagając z dietą i ćwiczeniami, 

które prócz fl ustracji, nie przynosiły żadnych rezultatów?

Studio Wiecznej Młodości ma na to rewelacyjne rozwiązanie 

– zabiegi w kapsule PowerSlim Studio i ćwiczenia na cros-

strainerze PowerSlim Active, prócz tego, ze szybko wysz-

czuplają i świetnie relaksują, także wpływają korzystnie na 

nasze samopoczucie. Choroby skóry (w tym szczególnie 

znienawidzony przez Panie cellulit), rwa kulszowa, nadciśnie-

nie, reumatyzm, migreny, artretyzm, bezsenność czy prze-

2222

Nie tylko dla elegantek

                      z Mosiny

ziębienia to tylko część dolegliwości, które skutecznie leczy 

podczerwień emitowana w kapsule.

STUDIO mieści się w Mosinie przy ul. Poznańskiej 9 za-

ledwie od listopada a już może pochwalić się sporą lista swoich 

stałych Klientek. Na umówiony zabieg należy czekać aż kilka 

dni, gdyż wszystkie terminy są zajęte.

To mówi samo za siebie. Zabiegi dają szybkie i trwałe efekty 

a ceny zabiegów sa bardzo przystępne.

Brzmi dość nieprawdopodobnie, dlatego warto sprawdzić 

samemu!

www.studiomlodosci.pl
tel. 602 244 445
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JESTEŚ PRACOWNIKIEM

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO Z WIELKOPOLSKI?

MASZ UKOŃCZONE 21 LAT

I POSIADASZ PRAWO JAZDY KAT. B?

PRAGNIESZ ZDOBYĆ NOWE

KWALIFIKACJE ZAWODOWE?

Betterfi eld s.c. zaprasza mężczyzn do udziału w projekcie

„KIERUJ SIĘ KU ZMIANIE”
OFERUJEMY:

� BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. C

� KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ
� MOŻLIWOŚĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

    Z DORADCĄ ZAWODOWYM

ZAPEWNIAMY:

� Materiały szkoleniowe

� Częsciowy zwrot kosztów dojazdu

� Catering

� Pokrycie kosztów badań lekarskich

� Pokrycie kosztów pierwszego podejścia do egzaminu

NIE CZEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ I ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD

www.kierowcy.betterfi eld.pl
WIECEJ INFORMACJI:

Marta Oliwa

61 624 38 13 � m.oliwa@betterfi eld.pl

Biuro projektu: ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań, tel. 61 624 37 86, www.betterfi eld.pl
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Kolejną z zagadek rezydencji Grei-

 sera w Jeziorach nad Jeziorem Gó-

reckim jest dwustronne zasilanie w ener-

gię elektryczną oraz stacjonarny agregat 

prądotwórczy o dużej mocy. Tego rodza-

ju szczególnych zabezpieczeń nie spot-

kałem w odniesieniu do żadnej z kwater 

gauleiterów. Po zapoznaniu się z literatu-

rą faktu, jeśli chodzi o kwatery Hitlera i 

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.

Część II (pierwsza dostępna na stronie www.gazeta-mosina.pl )

ich infrastrukturę, główne obiekty i naj-

ważniejsze na terenie kwater miały włas-

ne zasilanie z agregatów ukrytych w głę-

bokich podziemiach, podobnie jak zbior-

niki na paliwo do nich. Jedynie łącza 

telefoniczne i telefaksowe wykonywano 

w specjalnych koszulkach zbrojeniowych, 

a następnie kładziono je na głębokości 2-3 

metrów. Sporo informacji na ten temat 

udzielili mi dwaj saperzy, którzy po opusz-

czeniu Wilczego Szańca przez Sowietów, 

teren ten rozminowywali. Miałem więc re-

lacje z pierwszej ręki i to jeszcze przed 

dewastacją tego obiektu przez PPT.

Sporo miejsc zostało przez saperów 

umiejętnie zamaskowanych, reszty dopeł-

niła jednostka wojskowa zarządzająca tym 

terenem. Obaj saperzy w stopniu puł-

kowników przeszli na emeryturę ze swojej 

macierzystej jednostki w Szczecinie – Pod-

juchach. 

Nawet wielkie obiekty zbrojeniowe 

podziemne były zasilane liniami napo-

wietrznymi, jak np. Lubiąż. Ten fakt zain-

spirował mnie do podjęcia próby roz-

wikłania tej zagadki. Wiedziałem, że sama 

rezydencja nie da mi odpowiedzi na te 

pytania. 

Pozostały poszukiwania w terenie

Odgałęzienie linii kolejowej z Puszczy-

kówka do Osowej Góry zostało wybudo-

wane i oddane do użytku wraz ze stacją 

i peronem w listopadzie 1912 r. Z pozoru 

nic godnego uwagi, dogodny dojazd dla 

mieszczuchów do zielonych płuc Pozna-

nia, wypoczynek, rekreacja i tyle. Ale, czy 

tylko tyle? Zbyt ładne, zbyt sielskie, by by-

ło prawdziwe. Drugi powód to taki, że nie 

wierzę w przypadki. Niemcy nigdy nicze-

go nie robili z przypadku. Wszystko do-

kładnie planowali i to z dużym wyprze-

dzeniem. Kierując się niezawodną zasadą 

„koniec języka za przewodnika”, zebra-

łem strzępy informacji, przeanalizowałem 

i ruszyłem w teren. Mniej więcej wiedzia-

łem, czego i gdzie szukać. Przydały się 

doświadczenia nabyte wcześniej. Nie dawał 

mi też spokoju fakt, że w czasie okupacji, 

w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Osowa 

Góra mieściła się szkoła szybowcowa 

Hitlerjugend. Nie został po niej żaden ślad, 

może była jedynie przykrywką, mającą 

ukryć coś innego? Szkoła to ciągła wymia-

na kadetów. Doskonalili oni nie tylko pilo-

taż. W miejscu obecnej wieży widokowej, 

w czasie okupacji stały trzy maszty. Dwa 

drewniane i jeden stalowy. Ale czy tre-

nowano tam tylko skoki spadochrono-

we? Maszt najwyższy miał blisko 80 m., 

po wojnie został zdemontowany i prze-

niesiony i zainstalowany w Parku Sołac-

kim w Poznaniu. Czy w Pożegowie nie słu-

żył on do łączności radiowej?

Moja penetracja terenu nie ograniczyła 
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Art. 150. Kodeksu Cywilnego reguluje 

te kwestie w następujący sposób:

Właściciel gruntu może obciąć i za-

chować dla siebie korzenie prze-

chodzące z sąsiedniego gruntu. To samo 

dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się 

z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku 

takim właściciel powinien uprzednio wy-

znaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do 

ich usunięcia.

Nie ma przepisów wskazujących, w ja-

kiej odległości od granicy można sadzić 

drzewa, ale nie może ono niszczyć bu-

dynków stojących na sąsiedniej działce.

W prawie cywilnym, inaczej niż w bu-

dowlanym nie ma przepisów wskazują-

cych, w jakiej odległości od granicy wolno 

sadzić drzewa. Właściciel zacienianego 

gruntu jest całkowicie bezradny. Wolno 

mu podejmować tylko takie działania, na 

jakie pozwalają przepisy prawa sąsiedz-

kiego. Tak więc art. 150 kodeksu cywilnego 

upoważnia właściciela gruntu do obcię-

cia i zachowania dla siebie korzeni prze-

chodzących z sąsiedniego gruntu. To sa-

mo dotyczy gałęzi. Żaden przepis nie mó-

wi wprost, którego z sąsiadów obciążają 

koszty tych operacji. Trzeba jednak uznać, 

że właściciel drzew sadząc drzewo czy 

krzew, powinien zadbać o to, by nie prze-

kraczały one w przyszłości granicy jego 

działki. Płynie z tego obowiązek sadzenia 

ich w odpowiedniej odległości od grani-

cy. Jeśli zawczasu o tym nie pomyślał, 

Co zrobić, kiedy sąsiad nie przejmuje się tym, że odrosty 

krzewów i gałęzie jego drzew wchodzą na naszą posesję?

jego obciąży koszt usunięcia naruszeń. 

Zanim jednak weźmiemy w ręce sekator, 

mamy obowiązek wyznaczyć właścicielowi 

drzewa odpowiedni termin do ich usu-

nięcia.

 Warto się zastanowić, co znaczy odpo-

wiedni termin. Na ogół chodzi o taki, 

w którym sąsiad zdąży zorganizować cię-

cie. Ale niektórych roślin nie wolno ciąć 

przez część roku, gdyż mogą zginąć. Jeśli 

usunięcie korzeni przekraczających grani-

cę i zwieszających się gałęzi niewiele po-

mogło, bo na przykład drzewo jest bardzo 

wysokie i silne, a niszczy nam np. dom sto-

jący ścianą w granicy, to można na podsta-

wie art. 144 kodeksu cywilnego wystąpić 

przeciwko sąsiadowi do sądu. Przepis ten 

nakazuje właścicielowi nieruchomości 

powstrzymywanie się przy wykonywaniu 

swego prawa własności od działań, które 

zakłócałyby korzystanie z nieruchomości 

sąsiednich. Usunięcie gałęzi, a zwłaszcza 

korzeni, może doprowadzić do uschnięcia 

drzewa czy krzewu. Jeżeli właściciel gruntu, 

na który one przechodziły, skorzystał 

z prawa do ich usunięcia, nie będzie pono-

sił odpowiedzialności za tę szkodę.

Nasuwa się również pytanie: a co w przy-

padku owoców zwieszających się z są-

siedniego gruntu? W tym przypadku  mu-

simy uprzednio wyznaczyć sąsiadowi od-

powiedni termin do ich usunięcia. Do-

piero,  jeśli sąsiad tego nie zrobi, wolno nam 

przystąpić do zbioru owoców wiszących 

nad naszą działką. Owoce spadłe z drzewa 

lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią 

jego pożytki (art. 148 k.c.). Chodzi o zapo-

bieżenie konfl iktom sąsiedzkim. Do spo-

rów mogłoby dochodzić wtedy, gdyby 

właściciel wielokrotnie wchodził na grunt 

sąsiadów, by zebrać plony. Zgodnie z prze-

pisem sąsiad może bez pytania korzystać 

z tych owoców, które same spadły na zie-

mię. Natomiast owoce są własnością właś-

ciciela drzewa, dopóki nie opadną – sąsiad 

nie powinien ich więc zrywać czy strząsać. 

To samo dotyczy kwiatów przekraczających 

sąsiedzką miedzę. 

Warto pamiętać, że niezależnie po któ-

rej ze stron przyjdzie się nam znaleźć, 

najważniejsze to umieć porozumieć się 

z sąsiadem. W końcu jesteśmy tylko ludź-

mi, nie utrudniajmy sobie życia zbędny-

mi kłótniami. Zwłaszcza, że sąsiad to osoba, 

z którą dzieli się „podwórkowe życie” przez 

wiele lat. 

Komendant SM Andrzej Woźniak

Materiał opracowano na podstawie wy-

jaśnień Anny Błach – radcy prawnego 

z Warszawy.

się tylko do tych miejsc. Wchodząc torami 

kolejowymi w las, od stacji Mosina – Po-

żegowo w stronę stacji Osowa Góra, 

przy słupie trakcji elektrycznej nr 4747, 

w odległości 5 metrów od toru odnalaz-

łem studnię murowaną z cegły o wymia-

rach wewnętrznych 0,70 na 0,70 i głę-

bokości 2,70 m bez klamer żelaznych, 

umożliwiających zejście w dół. Przy nas-

tępnym słupie trakcji nr 4848 w tej samej 

odległości od toru jest następna studzien-

ka z cegły o identycznych wymiarach. Mu-

siałem zejść do obu i naocznie przekonać 

się, co w nich jest. Trochę czasu zajęło 

mi zrobienie drabiny sznurowej, na tyle 

bezpiecznej, że swobodnie i bez asekura-

cji zszedłem na dno pierwszej. Na dnie 

zalegały liście, patyki, gałązki, ale udało 

mi się zajrzeć w boczny tunel, wiodący pod 

zbocze góry. Dziesięć centymetrów od 

ściany studzienki, w zbocze góry wchodzi 

betonowa rura o średnicy 70 cm. Jest su-

cha, nie nosi śladów wilgoci, zacieków, 

zanieczyszczeń. Jak się okazało nie było 

to dno studzienki. Dysponując prętem 

zbrojeniowym o dł. 1,5 m próbowałem 

wysondować jej dno. Nie udało się. No 

i ten zadziwiający kontrast. Studzienka 

z cegieł, a rura z betonu. Na tyle, na ile uda-

ło mi się zajrzeć, stwierdziłem, że wchodzi-

ła ona w podnóże góry poziomo. 

Przeszedłem do drugiej studzienki. Była 

ona zasypana liśćmi i gałązkami do głę-

bokości 3,7 m. Darowałem sobie kolejne 

zejście, byłem sam. Do odkopania tych stu-

dzienek potrzeba dwóch osób, ktoś mu-

si wyciągać na linie zalegające liście. Ob-

szedłem cały teren wraz ze zboczem gó-

ry i płaskowyżem na jej szczycie. Nie zau-

ważyłem żadnych śladów prac meliora-

cyjno-drenażowych. Do sprawy wrócę. 

W linii prostej do rezydencji jest ok. 5 km. 

Te lasy kryją jeszcze inne, zaskakujące 

niespodzianki... Wiem o nich, znam ich 

lokalizację, lecz nie ruszam. To nie jest pra-

ca dla jednej osoby.

A teraz zmieniam miejsce i temat, co 

nie znaczy, że nie jest to kolejna tajemnica 

Greisera.

c.d.n.

Edmund Przybyła



Wszystko zaczęło się od tego, że Wojtek pewnego razu 

przyszedł, pokazał mi nowe „Wiadomości Wędkarskie” 

i powiedział: „patrz i czytaj ojciec, jakiś facet ustanowił rekord 

świata w ilości złowionych uklejek. Przez jedną godzinę wiesz 

ile złowił? No nie zgadniesz – 530 sztuk! Kurczę, tak sobie 

pomyślałem, że trzeba by to sprawdzić. Co ty na to?”. 

Rozpoczęliśmy przygotowania od narady, bo wszak jest o czym. 

Jak przede wszystkim ma wyglądać stanowisko? Warunek jest 

jeden – trzeba samemu sobie radzić, bez pomocy osób trzecich. 

Najpierw kalkulator, 530 sztuk dzielone przez 60 minut dawało 

8,83 uklejki na minutę, co wydawało nam się wcale nie takim 

wygórowanym wynikiem, zważywszy na to, że one zawsze biorą 

jak szalone. Dalej, kiedy minutę, czyli 60 sekund podzieli się przez 

8,83 uklejki, to wychodzi 6,74 sekundy na jedną sztukę. A tutaj 

trzeba ewentualnie na haczyk założyć kukurydzę albo białego 

robaka, zarzucić, spławik musi zagrać, że już jest, zaciąć, holować, 

wyhaczyć, do siatki wrzucić i na nowo kukurydza albo biały, zarzucić 

itd. Dobrze, że nie potrzeba „uruchamiać” podbieraka. I jeszcze 

przecież raz po raz trzeba zanęcić, bo żadna ryba, a zwłaszcza 

ryba współczesna, nie przyjdzie bez zanęty. Tak są nauczone od 

małego. Jako, że było to chyba dobrze dziesięć lat temu, jedziemy 

na trening na doły do Krajkowa. Na specjalnym paliku, wbijanym 

w dno montujemy taką niby tackę-stolik do ustawienia białych 

robaków i zanęty. To z prawej strony, a z lewej siatka rozpięta 

maksymalnie, aby można te uklejki łatwo wyhaczać. Łowimy 

oczywiście na bata, to znaczy Wojtek łowi, a ja jestem za sędziego 

i za publiczność. Reszta rodziny również. Idzie mu wcale nieźle jak 

na pierwszy trening. Po godzinie już wiemy mniej więcej, co należy 

poprawić i gdzie tkwią błędy. Za dużo nie zwlekając ustalamy, że 

w najbliższą niedzielę podejmujemy pierwszą próbę zmierzenia 

się z rekordem świata. Przez następnych parę dni dyskusjom 

nie było końca, każdy drobiazg dokładnie przeanalizowany, od 

rana na tarasie ogrodowym trwał obóz kondycyjny Wojtka, czyli 

Bijemy rekord świata

Ryba współczesna nie przyjdzie bez zanęty
zarzucanie i holowanie „na sucho”. Wreszcie jedziemy nad wodę, 

pogoda piękna, rozbijamy „obóz”, uzbrajamy stanowisko, Wojtek 

wchodzi do wody, emocje nas ogarniają coraz większe, czas start! 

O kurczę, ale mu idzie, jedna za drugą, biorą tak jakby czekały na 

ten moment. I do siatki i znowu zarzucanie, natychmiast spławik 

„plum” pod wodę i następna w siatce, zanęta szybko, teraz zmiana 

białego robaka, bo już chyba ze trzy na tego samego wzięły i „plum” 

spławik i do siatki znowu, szybciej, szybciej, zanęta, jęk zawodu, bo 

nie trafi ł z rybką do siatki raz i drugi, co za strata, szybko zanęta, 

holowanie, a właściwie wyciąganie i do siatki, ale już bez użycia 

ręki, tylko delikatne zacięcie i sama się wyhacza, co za wprawa, 

oklaski, szybko zarzucanie, „plum” spławik, branie – wyciąganie. 

O kurczę, z emocji pić się chce, dalej, dalej, szybko, nie ma zanęty, 

koniec zanęty. Już mi się od tego wszystkiego zaczyna kręcić 

w głowie, emocje opadają, słońce grzeje teraz niemiłosiernie, 

kończymy. Patrzymy na czas, minęło półtorej godziny. Liczymy, 

liczymy – wychodzi 123 sztuki i gdyby dodać te, co nie trafi ły do 

siatki, tylko obok, to byłoby o wiele więcej o co najmniej 10 sztuk. 

Robimy bilans: 123 dzielone przez 90 minut daje 1,366 uklejki 

na minutę, czyli co 43 sekundy jedna. Trochę nam zabrakło do 

rekordu, ale tylko trochę, bo jakby policzyć te, co nie trafi ły do 

siatki i to, że...

eRCZe „Spławik”

felieton

Bijemy
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20 kwietnia nad poznańską Mal-
tą odbędzie się jedyny w swoim ro-
dzaju, bardzo wyjątkowy bieg. Wy-
jątkowy, bo skupiający wszystkich 
kochających sport, lubiących wyz-
wania, otwartych na innych, w dru-
gim człowieku dostrzegających 
przede wszystkim jego potencjał, 
dążących do integracji środowisk. 

Bieg „Run of Spirit – Bieg Na Tak” urze-
czywistnia wizję społeczeństwa, które 

nie wyklucza nikogo. W biegu mogą wziąć 
udział wszyscy – osoby pełnosprawne jak 
i te z niepełnosprawnością, sportowcy, 
amatorzy, dzieci, dorośli, osoby starsze. 
Szczególnym aspektem biegu jest połącze
nie aktywności sportowej, integracji, pro-
fi laktyki zdrowotnej oraz fi nansowego 
wsparcia możliwości osób niepełnospraw-
nych. Celem biegu jest: promowanie ak-
tywności sportowej i zdrowego stylu ży-
cia oraz idei sportu dostępnego dla 
wszystkich, stworzenie osobom sprawnym 
i niepełnosprawnym równych szans uczes-
tnictwa w zawodach sportowych, włącze-
nie osób niepełnosprawnych w idee 
zdrowego stylu życia, aktywności na co 
dzień promowanie wolontariatu w sporcie. 

Pomysł zorganizowania tego szczegól-
nego biegu pojawił się w zeszłym roku, 
zainspirowany podobną imprezą odby-
wającą się od 2008 r. w Berlinie. Sto-
warzyszenie Na Tak postanowiło przenieść 
te pozytywne i warte uwagi praktyki 
na grunt polski. Próba zakończyła się 
powodzeniem. – Mimo niesprzyjającej au-
ry podczas Run of Spirit 2012 w Poznaniu 
wystartowało aż 767 zawodników! Rów-
nież dzięki towarzystwu wielu kibiców, 
impreza przybrała naprawdę imponujące 
rozmiary. Tegoroczny bieg przewidziany 
został na 900 uczestników, więc jest 
szansa, że będzie nas jeszcze więcej. Aby 
szerzyć ideę równości poprzez wspólne 
działania i inicjatywy ukazujące często 
nieprzeciętne możliwości i radość życia 
osób niepełnosprawnych potrzebujemy 
wsparcia innych. Dlatego tak ważna jest dla 
nas każda osoba przyłączająca się do Bie-
gu Na Tak! 

Dla dzieci zostaną przygotowane trasy 
biegowe na 200, 400 i 800 m, dorośli 
będą mogli wybierać spośród dystansów 
na 1,5 km (Bieg bez Barier), 5,4 km  (Bieg 
Fun Run oraz Nordic Walking) i 11,4 km 
(Run of Spirit). Przewidziane zostały 
również dodatkowe atrakcje towarzyszące 
imprezie, takie jak: loterie, gry i zabawy dla 
dzieci, występy zespołów artystycznych, 
poczęstunek dla uczestników biegu i inne. 

Run of Spirit 2013 – Biegnij Na Tak!

Projekt charytatywny
Biegowi Run of Spirit towarzyszy zawsze 

projekt wsparcia konkretnego działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Na ten 

cel przeznaczana jest część wpłat spon-

sorów oraz środków zebranych z opłat 

startowych uiszczanych przez uczestników 

biegu. Fundusze z biegu w 2013 r. zostaną 

przekazane na zorganizowanie dowozu 

osób z głębszą niepełnosprawnością na 

rehabilitację do Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Kamyk”. 

Patronat honorowy nad biegiem objęli 

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Gro-

belny oraz Pełnomocnik Rządu ds. Rów-

nego Traktowania Agnieszka Kozłow-

ska-Rajewicz.

Gośćmi specjalnymi II edycji Run of Spirit 

będą natomiast: aktor Piotr Swend oraz 

maratończyk Marcin Grabiński.  

Organizatorem biegu jest Stowarzysze-

nie Na Tak, które od 1989 roku wspiera 

niepełnosprawnych mieszkańców Pozna-

nia na każdym etapie życia. Obecnie jest 

jedną z największych w Wielkopolsce or-

ganizacji społecznych. Pomaga osobom 

z różnymi schorzeniami genetycznymi 

i neurologicznymi – m.in. z zespołem 

Downa i porażeniem mózgowym, a także 

osobom z głęboką i złożoną niepeł-

nosprawnością. Nazwa „Na Tak” oznacza 

akceptację podopiecznych i widzenie 

w każdym z nich jedyną w swoim rodzaju 

Osobę. Szczegółowe informacje o biegu 

oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się 

na stronie:

www.StowarzyszenieNaTak.pl 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do 

udziału.
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Młodzież z Puszczykowa dopingowała lekkoatletów 
Relacja uczennic Gimnazjum Sportowego w Puszczykowie

12 lutego 2013 r. wybraliśmy się 
 z członkami puszczykowskiego 

Klubu Olimpijczyka na halowy miting 
„Pedros Cup” do Bydgoszczy, aby kibicować  
zawodnikom biorącym w nim udział oraz 
podziwiać ich talent. W wyjeździe wzięły 
udział czterdzieści cztery osoby, w tym aż 
36 uczniów z Puszczykowa. Spod szkoły 
wyruszyliśmy o 13.50, wszyscy byli ciekawi 
przygód... W autokarze Mariusz Frąckowiak 
– prezes KO im. M. Łbika opowiadał nam 
o historii Klubu i wydarzeniach z nim 
związanych. Np. 2 lutego tego roku odbył 
się bal karnawałowy, jakiego jeszcze 
w Puszczykowie nie było! Klub Olimpijczy-
ka zorganizował w ramach swojej dzia-
łalności po raz trzeci taneczną imprezę 
charytatywną z udziałem polskich olim-
pijczyków, ale po raz pierwszy gośćmi 

specjalnymi balu byli złoci medaliści Igrzysk 

Olimpijskich: wioślarz Tomasz Kucharski 

(zwycięstwo w Sydney i Atenach) i Dariusz 

Goździak (mistrz olimpijski w drużynowym 

pięcioboju nowoczesnym z Barcelony)! 

Ponadto obecni byli m.in. Zenon Licznerski 

(wicemistrz olimpijski z Moskwy w sztafecie 

sprinterów 4x100 m) oraz inni olimpijczycy 

z Moskwy – Ewa Pomes (kiedyś Lewan-

dowska, wioślarstwo) i Zbigniew Rachwal-

ski (hokej na trawie).

Ponieważ część trasy pokonaliśmy auto-

stradą, szybko udało nam się dojechać do 

Bydgoszczy. Kiedy przybyliśmy na miejsce 

była godzina 16.30. Następnie odebraliśmy 

bilety i wolnym tempem przeszliśmy na halę 

„Łuczniczka”. Po rozwieszeniu transparentów 

reklamujących Puszczykowo zajęliśmy wy-
znaczone miejsca. O godzinie 17.15  (z ma-
łym opóźnieniem) rozpoczęły się zawody. 
Podziwialiśmy nie tylko pchnięcie kulą, 
ale także skoki o tyczce kobiet  i mężczyzn, 
a atmosfera na trybunach była cudowna. 
Oprócz polskich sportowców można było 
podziwiać także zagraniczne gwiazdy, 
z medalistami olimpijskimi na czele. Polskę 
dobrze reprezentowała Anna Rogowska, 
zajmując w tyczce czwarte miejsce. Wśród 
mężczyzn z polskiej reprezentacji żadne-
mu nie udało się niestety dorównać 
zagranicznym zawodnikom, ale i tak pobili 
swoje rekordy życiowe. Słynna Monika Py-
rek i wspaniały Tomasz Majewski nie 
startowali w zawodach, ale można było ich 
spotkać oraz poprosić o autograf. Około 
godziny 20.30 wyruszyliśmy w drogę 

powrotną, robiąc jeszcze przerwę na 
posiłek w Mc Donald’s. Do Puszczykowa 
dojechaliśmy zgodnie z planem, tj. około 
godz. 23.30.

Bardzo podobał nam się ten wyjazd, 
ponieważ spotkałyśmy gwiazdy sportu oraz 
zdobyłyśmy ich autografy i zdjęcia. Wiemy 
też już jak odbywają się zawody na żywo. 
Dzięki temu wyjazdowi poznałyśmy wiele 
wspaniałych osób z pobliskich szkół, ale 
i również poprawiły się relacje pomiędzy 
uczniami z naszej klasy. Mamy nadzieję, 
że znowu uda nam się uczestniczyć w po-
dobnych imprezach organizowanych  i spon-
sorowanych przez Klub Olimpijczyka w Pu-
szczykowie.

Weronika Gawin i Marta Jajczyk
uczennice Gimnazjum Sportowego

w Puszczykowie
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– Widziałeś już tę nową książkę z legendami 

poznańskimi? Jest w niej o elegancie 

z Mosiny.

– Nie, jeszcze nie widziałem, ale wiem, że 

ten wasz elegant wcale nie jest jakimś tam 

wytworem czyjejś wybujałej wyobraźni, 

tylko najprawdziwszą postacią historyczną, 

taki ktoś istniał rzeczywiście. Zresztą łatwo 

to udowodnić, bo zachowały się podobno 

oryginalne zapiski na ten tematem, tak że 

tutaj nie może być żadnych wątpliwości. 

Teraz nie mogę sobie przypomnieć gdzie 

słyszałem, skąd znam tę legendę, wiem 

o niej już ładnych parę lat. To jest, mój drogi, 

historia faceta, który kiedyś piastował urząd 

burmistrza w Mosinie i wybrał się w podróż 

służbową, jak to się dzisiaj określa, do 

Poznania, aby spotkać się z burmistrzem, 

który nota bene tyle co został wybrany 

na ten urząd. O ile dobrze pamiętam, nie 

był on Polakiem, ale Niemcem, tak, tak, 

na pewno był Niemcem. W związku z tym 

nie zdążył zorientować się w zwyczajach 

panujących w mieście, zapoznawał się 

z nową pracą. Nie wiem teraz, czy to było 

jakieś większe spotkanie, czy tylko oni byli 

sami, w każdym razie facet z Mosiny tak 

mu coś barwnie i ciekawie opowiadał, że 

nawet nie zauważyli, kiedy zrobiło się późno 

i bramy miasta zostały zamknięte. Nie było 

innego wyjścia, jak zaproponować gościowi 

nocleg. W ratuszu ówczesnym były na pewno 

może nie tyle pokoje gościnne, co służbowe, 

którymi dysponował gospodarz. Na drugi 

dzień rano ten facet z Mosiny widać było, 

że jest niespecjalnie zadowolony z noclegu 

i zaczął z miejsca robić wymówki, że trzeba 

jak najszybciej powbijać w ścianę gwoździe 

w tej sypialni, bo nie ma gdzie powiesić onuc. 

Ten niemiecki burmistrz jak to usłyszał, to 

mu się zrobiło przykro z powodu takiego 

afrontu i działając w dobrej wierze, aby 

naprawić błąd, napisał czym prędzej pismo 

do Rady Miasta, by ona zezwoliła na wbicie 

odpowiedniej długości gwoździ do suszenia 

onuc. Nie wiadomo teraz dlaczego, ale 

jedno jest pewne, a mianowicie, że radni 

najpierw się zdziwili takim problemem, 

po czym zapamowała konsternacja. Po 

naradzie i dyskusji postanowili nie wyrazić 

zgody, a całe zdarzenie tak ich rozbawiło, że 

powstało powiedzonko „Elegant z Mosiny”. 

Tak było naprawdę. Ci radni, mówię ci, mieli 

podobno taki ubaw, że rozpowiadali wokoło 

o zdarzeniu, czyniąc je bardzo popularnym.

Gwoździe do suszenia onuc

– Mówiłeś, że są jeszcze jakieś zapiski, 

dobrze zrozumiałem, czy można do nich 

dotrzeć i je przeczytać?

– Jest to pismo burmistrza do Rady 

o zezwolenie na wbijanie gwoździ 

do suszenia onuc, bo panu z Mosiny 

ich brakowało.

– Gdzie można je szukać, w archiwum?

– Nie, trzeba do Rady Miasta zrobić 

wniosek, napisać dokładnie o co chodzi, 

opłacić i będziesz miał odpis albo ksero.

– Z tego wynika, że to musiało być dawno, 

jakieś dajmy na to 100 lub 200 lat temu.

– Ja myślę, że to było jeszcze dawniej.

– No tak, jak bramy miasta były poza-

mykane, to rzeczywiście dawno. Może 

nawet przed rozbiorami, ale jak Niemiec 

został burmistrzem?

– To jakieś 300 lat temu, lekko.

Roman Czeski

Mosiński Ośrodek Kultury 8 marca 

2013r stał się miejscem szczególnym 

dla wielu pań i panów , którzy zechcieli 

przyjąć zaproszenie  Stowarzyszenia 

Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska . 

W Dniu Kobiet zarząd i członkowie 

stowarzyszenia zorganizowali spektakl 

słowno-muzyczny pt. „ Z Kobietą w tytule…”

Nastrojowa sceneria i atmosfera sprawiły, 

że tłumy gości wypełniły salę widowiskową  

po brzegi.  Przy stolikach z kawą i 

słodyczami, przy świecach wspaniale 

słuchało się  recytowanych wierszy i prozy  

przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Mosinie  

pod kierunkiem Małgorzaty Bem.  Nastroju 

dodawała muzyka na żywo w wykonaniu 

Eryka Krzyżanowskiego , młodego pianisty.  

Następnie wystąpił zespół wokalny 

MY  w kilkunastu znanych piosenkach 

o kobietach, które wybrała kierująca  

zespołem  Danuta Nowak- Połczyńska. 

Wokalistki ubrała w wizytowe stroje fi rma „ 

Kreacja” Marii Kosz z Mosiny.

Miłym akcentem były też życzenia od vice-

burmistrza Waldemara Krzyżanowskiego, 

składane osobiście wszystkim paniom, oraz 

przez panów radnych ze Stowarzyszenia 

Dzień Kobiet w Mosinie
Nowoczesna  Rzeczpospolita Mosińska, 

przez Radnego PSL-u, i kilku radnych nie 

zrzeszonych.  Panie wraz z życzeniami 

otrzymały również  symboliczny kwiatek.

Imprezę wsparła fi rma TOSMAK i 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie.

 W imieniu zarządu składam wszystkim 

serdeczne podziękowania  za pomoc w 

zorganizowaniu koncertu.

Prezes  - Jolanta  Szymczak
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SPRZEDAM
DOM

na granicy
Mosiny i Puszczykowa

działka 1000 m2

tel. 660 031 893

pięknie, ustronnie
położony

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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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

3131

EVEREST FINANSE  SP. Z O.O. S.K.A.
POSZUKUJE  NA STANOWISKO

ASYSTENTKA PREZESA
WYMAGANIA:

� WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE
� DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
� MIŁA APARYCJA
� KOMUNIKATYWNOŚĆ
� SAMODZIELNOŚĆ, ZARADNOŚĆ
� SUMIENNOŚĆ
� PRAWO JAZDY KAT. B

OFERUJEMY:

� ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
�  CIEKAWĄ PRACĘ W DYNAMICZNIE 

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
� SAMOCHÓD
� TELEFON

� MIEJSCE PRACY: ŚREM

APLIKACJE (CV ZE ZDJĘCIEM I LIST MOTYWACYJNY)

PROSIMY KIEROWAĆ: soltex@hot.pl

SPRZEDAM
działkę budowlaną

w Pecnej
przy ul. Słonecznej

Cena
do uzgodnienia

tel. 501 010 126
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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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WYDAWCA: Wydawnictwo ELSPIRO, Elżbieta Bylczyńska (redaktor naczelna)

WSPÓŁPRACA: Janek Bylczyński, Magda Krenc, Henryk Pruchniewski, Jolanta Szymczak, 

Wojciech Czeski, Tomasz Zgrzeba

Opracowanie techniczne i grafi czne: Julian Prentki, e-mail: julianpe@o2.pl

Dyżury redakcyjne: wtorki w godz. 16.00 do 17.00
Bezpłatne kupony ogłoszeniowe prosimy przesyłać na adres redakcji lub wrzucać 

do skrzynki przy ul. Topolowej 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

62-050 Mosina, ul. Topolowa 1 
tel./fax 61 898 10 59
kom. 660  031 893 
www.gazeta-mosina.pl 
e-mail: ebylczynska@op.pl 

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

PUSZCZYKOWO Rynek – lokale do wy-

najęcia: gabinety, biura, usługi. Nowo-

wczesny budynek, wysoki standard. Mo-

żliwośc wynajmu na poszczególne dni 

miesiąca. Tel. 603 079 000.

OCIEPLANIE budynków, tynki szlachet-

ne, ocieplanie dachów styropianem z papą, 

podbitki drewniane. Tel. 695-580-657.

CHCESZ mieć świetną imprezę wesele 

bal studniówkę itp zgłoś się do nas.

Oferujemy imprezę na wysokim szczeblu 

w naszym repertuarze każdy znajdzie 

coś dla siebie.Instrumenty: klawisze akor-

deon, saksofony (alt, tenor) Wokal: 

męski, żeński. Zespół który podchodzi 

do każdego klienta indywidualnie nie 

pijemy alkoholu podczas wykonywania 

swojej pracy. Oferujemy swoja usługę 

w zakresie całej Polski. Uwaga – moż-

liwość pierwszego tańca przy wytworni-

cy baniek mydlanych. (Możliwość wysła-

nia płyty demo na e-mail), tel. 724 475 570.

PORADNICTWO żywieniowe dla osób 

w każdym przedziale wiekowym mają-

cych problemy z otyłością, niedowagą, 

cukrzycą, miażdżycą, zaburzeniami od-

żywiania. Kontakt: 608-241-659.

POSZUKUJĘ pracy w zawodzie dekarz, 

posiadam 5-letnie doświadczenie w za-

wodzie. Zajmuję się obróbkami bla-

charskimi, pokryciami dachów papą 

termo zgrzewalną, dachówką itp. Zain-

teresowanych proszę o kontakt. 

Telefon 510 427 640 lub e-mail:

www.marcin21@o2.pl.

POSIADASZ stronę internetową, ale jest 

ona niewidoczna w sieci? Oferuję pozy-

cjonowanie stron, kampanie adwords 

(linki sponsorowane), fanpage i inne 

usługi związane z promowaniem Twojej 

strony w sieci www.seokar.pl.

USŁUGI transportowe sam. cięż, o DMC 

3,5-12T z podestem załadowczym z mo-

żliwością załadunku z boku 6,2 m, szer. 

2,45, wys. 2,4 m. Tel. 602 790 805.

MASAŻ leczniczy, rehabilitacja, terapia 

manualna w domu pacjenta. Mgr fi -

zjoterapii. Tel. 531 654 696.

MALOWANIE, szpachlowanie, tapeto-

wanie, montaż paneli i płytek pod-

łogowo-ściennych, podwieszanie sufi -

tów, ustawianie ścianek, wylewanie po-

sadzek. Ocieplanie domów i innych bu-

dynków. Tel. 781229695.

NAPRAWA i montaż instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewa-

nia przez 24h, 7dni w tygodniu. Zajmujemy 

się również montażem przyłączy wodnych 

i kanalizacyjnych. Tel. 518 085 509.

JESTEM mamą prawie dwuletniego 

chłopca i obecnie jesteśmy razem w do-

mu, szukamy współtowarzysza zabaw, 

dlatego oferuję opiekę i mile spędzony 

czas. Moze to być kilka godzin dziennie 

w tygodniu i w weekend, więc jeśli 

potrzebujesz opiekunki a jednocześnie 

chcesz, by Twoje dziecko miało kompana 

do zabaw, zapraszamy. Agnieszka i Adaś. 

Tel. 605 249 828.

SPRZEDAM opony letnie jak w opisie. 

Super stan 99% beżnika, tylko markowe 

opony Max 6-letnie. Tel kom. 691576532, 

do obejrzenia w Śremie.

JEŚLI tylko masz ochotę, nauczymy Cię 
żeglować. Mamy ponad 10 lat doś-
wiadczenia w szkoleniu żeglarzy oraz 
motorowodniaków. Nasz kurs to: 9 dni 
intensywnego szkolenia. Małe grupy – 
max. 4 kursantów. Nowy jacht. Szkolenie 
prowadzi instruktor zawodowo związa-
ny z żeglarstwem. Materiały edukacyjne 
w cenie. Cena: od 1170 zł. Kontakt: biuro@
morka.pl, tel. 62 767 18 67.

PUSZCZY

3434

NAJLEPSZA
REKL AMA
na blogu internetowym 
motocyklisty z Daszewic

www.motopasje.com.pl 

tel. 508 316 365
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