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TEMAT MIESIĄCA

Geneza imprezy sięga 2007 r., 
kiedy TMML przez kilka lat 
organizowało na placu w Ża-

bikowie inscenizacje związane z rocz-
nicami wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, stanowiącego szczególny, 
wyjątkowo skuteczny zryw niepodle-
głościowy w dziejach naszego kraju. 
W tym roku postanowiliśmy jednak 
uczcić rocznicę dość nietypowo, ko-
rzystając z prowadzonej od dłuższe-
go czasu współpracy z Instytutem 
Rozwoju i Promocji Kolei „Turkol” 
– Turystyka Kolejowa.

27 grudnia 2014 r., w rocznicę 
wybuchu powstania, w pobliżu po-
mnika Siewcy oraz bocznicy Luve-
na SA w Luboniu odbyła się pierw-
sza inscenizacja. Wzięło w niej udział 
prawie 50 rekonstruktorów, przede 
wszystkim z Bydgoszczy, Gniezna, 
Gdańska, Lubonia, Poznania oraz 
Torunia. Można było obejrzeć obro-
nę posterunku wojskowego na dwor-
cu w jednym z niewielkich wielko-
polskich miast. Dość szybko przybył 
wspierający jego obsadę wojskowy 
eszelon z żołnierzami pruskimi, 
składający się z zabytkowego paro-
wozu Ol49-69 oraz dwuosiowych 
wagonów pasażerskich 3. klasy 
z drewnianym wyposażeniem z pa-
rowozowni w Wolsztynie. Został on 
zatrzymany oraz rozbrojony przez 

Inscenizacja z rozmachem
Uroczystości upamiętniające 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przygotowane przez 
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (TMML) rozpoczęły się przy ul. Romana Maya w Luboniu 
i zakończyły w Gnieźnie, dokąd rekonstruktorzy dotarli pociągiem retro „Powstaniec” przez Poznań

powstańców, nie mogło też zabrak-
nąć dramatycznych pertraktacji oraz 
potyczki obu oddziałów zakończo-
nych honorową kapitulacją i wyjaz-
dem załogi niemieckiej.

Następnie pociąg z pasażerami 
wyruszył z Lubonia przez Poznań 
Główny do Gniezna. Jego oprawę 
stanowili m.in. rekonstruktorzy 
z TMML w strojach cywilnych oraz 
mundurach poznańskiego garnizo-
nu. Na gnieźnieńskim dworcu Wi-
niary miała miejsce inscenizacja 
potyczki oddziału niemieckiego 
przybyłego pociągiem i broniącego 
budynków przed powstańcami. 

cd.  
obok

n
W Luboniu można było obejrzeć 
inscenizację historyczną prezentu-
jącą uporczywą obronę posterun-
ku wojskowego na dworcu kolejo-
wym, zaatakowanego przez po-
wstańców. Wzięło w niej udział 
prawie 50 rekonstruktorów. Akcja 
przeprowadzona w kierunku ul. 
Armii Poznań. Z tyłu widać szlaban 
przejazdu kolejowego w stronę ul. 
Ogrodowej   fot. Rafał Wojtyniak

n
Pruski posterunek wartowniczy przy stacji kolejowej przygotowywany do 
obrony na wieść o wybuchu powstania w stolicy prowincji   fot. Mariusz 
Marszałkiewicz

n
Przyjazd komendanta garnizonu 
z rodziną   fot. Rafał Wojtyniak
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Inscenizacja obrony posterunku pruskiego na 
ul. R. Maya w Luboniu   fot. Mark Krol, projekt 
okładki: Piotr P. Ruszkowski i Agata Samol
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n
Załoga wojskowego eszelonu przed wyruszeniem na pomoc zablokowa-
nemu garnizonowi   fot. Rafał Wojtyniak
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TEMAT MIESIĄCA

Z powrotem skład znalazł się w Lu-
boniu późnym wieczorem.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną

Podziękowania dla instytucji, 
stowarzyszeń oraz osób, które po-
mogły w przygotowaniu i skoordy-
nowaniu tego przedsięwzięcia. Jego 
organizatorami byli: Towarzystwo 
Miłośników Miasta Lubonia, Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wielko-
polskiego w Gnieźnie, Instytut Roz-

cd.  
ze str. 
3

woju i Promocji Kolei, Urzędy Miast: 
Luboń, Gniezno, Starostwo Powia-
towe w Gnieźnie. Współpraca: Le-
ib-Husaren-Regiment Nr 1 & Nr 2 
Danzig, Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Rex”, GRH „Drużyna 
Szturmowa” Bydgoszcz, GRH „Gar-

nizon Gniezno”, GRH „Dragoner”, 
a także Fabryka Umundurowania 
Braci Kłoskowskich „Hero Collection”, 
PKP „Cargo” SA, Dom 
Wydawniczy „Rebis”, 
„Aquanet” SA, „Luvena” 
SA, „Micro” Pracownia 
oraz Danuta i Walenty 

cd.  
na str. 
38

n
Uczestnicy inscenizacji historycz-
nej – powstańcy – na gnieźnień-
skim dworcu Winiary po zakończe-
niu zmagań wojennych    
fot. Mark Krol

n
Inscenizację historyczną z zainteresowaniem 
oglądały młode pokolenia   fot. Mariusz Mar-
szałkiewicz
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Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko
DOBRE, BO... 

Dobre, bo podpatrzone

Głodny lis

n
Lis w świetle re�ektorów samochodowych uchwycony w nocy, 3 stycz-
nia. Kilkakrotnie powracał do jedzenia porzuconego przez ludzi przy 
ul. Polnej, w pobliżu ul. Nowiny (patrz też nagranie video w wyszuki-
warce YouTube.pl – „głodny lis”)   fot. Rafał Wojtyniak

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta kadencji 2010-2014 
w październiku w ubiegłym 

roku radni podjęli uchwały o nada-
niu Medali „Zasłużony dla Miasta 
Luboń”: Benonowi Mateckiemu 
(pośmiertnie), prof. Krzysztofo-
wi Molińskiemu i dr Zdzisławowi 

Szafrańskiemu. Te honorowe od-
znaczenia zostały wręczone wyróż-
nionym przez władze wybrane 16 
listopada 2014 r. na 3. sesji VII ka-
dencji 29 grudnia (medal przyznany 
śp. Benonowi Mateckiemu odebrał 
syn Janusz). Więcej informacji o na-
grodzonych na str. 29.

Dobre, bo uhonorowane

Medale dla zasłużonych 
lubonian

n
29 grudnia, podczas sesji RML, medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” ode-
brali (od prawej): Krzysztof Moliński, Zdzisław Szafrański i w imieniu zmar-
łego Benona Mateckiego syn Janusz   fot. Paweł Wolniewicz

Przypominamy, że obecnie przy-
znane medale były 28., 29. i 30. z ko-
lei (ustanowiła je pierwsza władza 
samorządowa w 1993 r.). Wcześniej 
otrzymali je: Zenon Twardowski i Chór 
„Bard” (1997), Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Luboniu (1999), księża 
proboszczowie, kanonicy: Zygmunt 
Sowiński, Stefan Patryas i Stefan Na-
skręt (2001), Zakłady Chemiczne 
i Zakłady Ziemniaczane, Stanisław 
Malepszak, Jerzy Paluszczak, Euge-
niusz Kowalski, Janina Baumann, 

ks. Stanisław Streich (pośmiertnie), 
Ochotnicza Straż Pożarna, ks. Teo-
dor Nogala (pośmiertnie), Romu-
ald Klauziński, (2004), Jerzy Zieliń-
ski oraz Józefa i Józef Dylewiczowie 
(2006), Roman Krzyżostaniak (2007), 
Wojciech Dutka (pośmiertnie), Klub 
Honorowych Dawców Krwi i PTTK 
(2009), Hanna Kuryłło (2010), Ry-
szard Olszewski (pośmiertnie), Antoni 
Przybylski, Włodzimierz Kaczmarek 
(pośmiertnie) (2011), Irena Skrzyp-
czak (2014).   (S)
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DOBRE, BO... 

W samo południe pierwszego 
dnia 2015 r., na boisku przy 
ul. Szkolnej rozegrano to-

warzyski mecz noworoczny. Nie było 
to, jak w ubiegłych latach, spotkanie 
derbowe pomiędzy Lubońskim KS-
em a Stellą Luboń. Tym razem do 
meczu doszło dzięki dużemu zaan-
gażowaniu Marcina Mroczyńskiego 
i Arkadiusza Nowickiego – obecnych 
zawodników Stelli Luboń – którzy 
podjęli się zorganizowania meczu 
noworocznego, ażeby podtrzymać 
wieloletnią tradycję. Stella spotka-
ła się ze starszymi kolegami z klubu 
– drużyną oldbojów. To przyjacielskie 
spotkanie, które dostarczyło wszyst-
kim kibicom wiele emocji, punktu-
alnie o godz. 12 rozpoczęła sędzia 
Monika Styperek w asyście Mateusza 
Murawskiego i Dawida Kaniewskie-
go. Kibice zobaczyli wiele wspania-
łych sytuacji podbramkowych. Było 
dużo woli walki oraz grad bramek 
– padło ich aż 12! Pierwszego gola 

w tym spotkaniu zdobył w 4. min. 
Arkadiusz Nowicki. Ostatecznie Stella 
pokonała zespół oldbojów 7:5. Bram-
ki dla Stelli strzelili: 
Tomasz Mroczyń-
ski (2), Arkadiusz 
Nowicki (2), Miłosz 
Goździewski (1), Ja-
kub Smura (1), Ad-
rian Szynka (1), a dla 
zespołu oldbojów: 
Tomasz Smura (2), 
Przemysław Rybar-
czyk (1), Sebastian 
Świergiel (1), Marek 
Wiórek (1). W me-
czu noworocznym 
wystąpili następują-
cy zawodnicy Stelli 
Luboń: Adam Bojek, 
Tomasz Mroczyń-
ski, Marcin Ogro-
dowczyk, Arkadiusz 
Nowicki, Piotr Pa-
lacz, Adrian Szynka, 

Dobre, bo podtrzymane

Mecz noworoczny
Zamiast derbów Stella – LKS na murawie przy ul. Szkolnej 
spotkali się odboje i zawodnicy z Żabikowa

Marcin Mroczyński, Bartosz Rybak, 
Miłosz Goździewski, Jakub Smura, 
Dawid Jurga, Szymon Dorna. W ze-
spole oldbojów Stelli zagrali: Ma-
rek Filipiak, Robert Lisiecki, Maciej 
Owczarczak, Marek Wiórek, Przemy-
sław Rybarczyk, Łukasz Krzyżaniak, 
Sławomir Kleiber, Robert Twardow-
ski, Robert Szynka, Paweł Soroko, 
Sebastian Świergiel, Tomasz Smu-
ra, Radosław Hermann, Sebastian 

Janiak, Marek Korytowski, Bartosz 
Korcz i Mateusz Filipiak.

Po spotkaniu burmistrz Małgorza-
ta Machalska w obecności zastępcy 
Mateusza Mikołajczaka wręczyła puchar 
kapitanowi zwycięskiej drużyny – Ar-
kadiuszowi Nowickiemu – oraz statu-
etkę dla zawodnika, który zdobył 
pierwszą bramkę w tym spotkaniu 
(również Arkadiusz Nowicki).

Z kronikarskiego obowiązku 
musimy podać, że w przerwie spo-
tkania długoletni spiker luboński 
Andrzej Sznajder przeprowadził 
licytację koszulki meczowej zawod-
nika Lecha Poznań Marcina Kamiń-
skiego, ufundowanej przez KKS Lech 
Poznań.

Organizatorzy meczu noworocz-
nego: Marcin Mroczyński i Arkadiusz 
Nowicki składają podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział w spo-
tkaniu, a także sponsorom za pomoc: 
sklepowi „Miś” z ul. Osiedlowej z Lu-
bonia, „Fresh Pizza” z Poznania, 
solarium „Malibu” z Lubonia.

Władysław Szczepaniakn
Uczestnicy noworocznego meczu z sędziami, władzami miasta i WPZN-u   fot. Władysław Szczepaniak

Organizatorzy noworocznego spotkania 
piłkarskiego Arkadiusz Nowicki (z lewej) 
i Marcin Mroczyński, podczas licytacji 
koszulki meczowej Lecha   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
Przedstawiciele władz miasta – burmistrz 
M. Machalska i jej zastępca M. Mikołajczak 
z żoną, ugoszczeni herbatą   fot. Włady-
sław Szczepaniak

n
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DOBRE, BO... 

Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego ponownie stało się 
miejscem adoracji Najświętsze-

go Sakramentu w intencji pokoju na 
świecie. Od 10 stycznia do 8 lutego jest 
przystankiem dla kolejnego, trzeciego 
Ołtarza Pokoju – „Dar Miłości Miło-
siernej i Pokoju” (Donum Caritas et 
Pax). Uroczyste rozpoczęcie adoracji 
miało miejsce w sobotę, 10 stycznia 
2015 r. O godz. 16 Piotr Ciołkiewicz 
i Mariusz Drapikowski, autorzy pro-

jektu, słowem wstępu przedstawili ideę 
dzieła. O godz.16.30 rozpoczęła się 
Msza święta pod przewodnictwem 
ks. bpa Damiana Bryla. Następnie 
odbyło się wystawienie Najświętszego 
Sakramentu w ołtarzu i półgodzinna 
adoracja przy śpiewie kolęd. Od 10 
stycznia do 8 lutego adoracja trwa 
każdego dnia od godz. 7.45 do 21.

Pokój – istota człowieczeństwa
Pragnę zwrócić się do Ludu Bo-

żego, aby każdy chrześcijanin poczuł, 
że jego zadaniem jest być niezmor-
dowanym budowniczym pokoju 
i wytrwałym obrońcą godności oso-
by ludzkiej i jej niezbywalnych praw. 
– Realizacja 12 Gwiazd w Koronie 
Maryi Królowej Pokoju (ołtarzy), 
jest odpowiedzią na apel Ojca Świę-
tego Benedykta XVI, wyrażony 1 
stycznia 2007 r., nawołujący do bu-
dowania prawdziwego pokoju na 
świecie, porozumienia pomiędzy 
różnymi narodami, religiami i wy-
znaniami oraz pielęgnowania war-
tości człowieczeństwa w sercu każ-
dego. Materialnym wytworem du-
chowego dzieła jest projekt mający 
na celu utworzenie 12 ośrodków 
Wieczystej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w intencji pokoju, au-

torstwa Stowarzyszenia „Communità 
Regina della Pace” (Wspólnota Kró-
lowej Pokoju), powstałego w 2008 r. 
w Radomiu, którego prezesem jest 
Piotr Ciołkiewicz oraz artysty Ma-
riusza Drapikowskiego, złotnika 
i bursztynnika z Gdańska. Pierwszy, 
„Tryptyk Jerozolimski”, powstał przy 
IV stacji Drogi Krzyżowej w Jero-
zolimie. Kolejny ołtarz „Gwiazda 
Kazachstanu”, pobłogosławiony 
w październiku 2012 r. przez papie-

ża Benedykta XVI w Watykanie, 
gościł w naszym mieście od 19 stycz-
nia do 6 lutego 2013 r. (czytaj „WL” 
02-2013, str. 2). W czerwcu 2013 r. 
tra�ł do Sanktuarium Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Oziornoje w Ka-
zachstanie. Najnowszy – „Dar Mi-
łości Miłosiernej i Pokoju” (Donum 
Caritas et Pax) – przeznaczony jest 
do Bazyliki Matki Bożej Pokoju 
w Jamasukro (fr.Yamoussoukro) na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej. To pierw-
sze miejsce Modlitwy o Pokój na 
kontynencie afrykańskim.

Dlaczego tam?
Wybrzeże Kości Słoniowej jest 

państwem położonym w zachodniej 
Afryce nad Zatoką Gwinejską, li-
czącym około 17 mln mieszkańców. 
To kraj podzielony pod względem 
etniczno-wyznaniowym na muzuł-
mańską północ i chrześcijańskie 
południe. Pod koniec lat 90. zmia-
ny w polityce kraju doprowadziły 
do wybuchu wojny domowej. Obie 
strony dopuszczały się mordów, 
gwałtów, napadów bombowych, 
tortur i wykorzystywania dzieci do 
działań wojennych. Kon�ikt trwa 
do dziś i jest jednym z najpoważ-
niejszych kryzysów na kontynencie 

Dobre, bo światowe

Dar Miłości i Pokoju
afrykańskim. Papież Benedykt XVI 
wyrażał niepokój o ten kraj.

Módlmy się o pokój
Miejscem, do którego na stałe 

tra� Ołtarz Wieczystej Adoracji „Dar 
Miłości Miłosiernej i Pokoju” jest 
Sanktuarium Matki Bożej Pokoju 
w Jamasukro, stolicy Kości Słoniowej. 
Bazylika, wybudowana w 1990 r. jest 
największym kościołem na świecie 
i najwyższą świątynią w Afryce. Od 
1991 r. służą w niej polscy pallotyni. 
Obecnie wierni w Bazylice przygo-
towują się do 25-lecia konsekracji (10 
września 2015 r.) i rozpoczęcia wie-
czystej adoracji w intencji pokoju. 
Przeznaczony do tego „Dar Miłości 

Miłosiernej i Pokoju” nawią-
zuje do Całunu Turyńskiego. 
– Kontemplując całun zanu-
rzony w krysztale, widzimy 
mękę Jezusa, ale za nią dostrzegamy 
Jego Zmartwychwstanie, zwycięstwo 
życia i miłości; światło, a nie mrok 
– wyjaśnia artysta, Mariusz Drapi-
kowski. W centralnej części ołtarza 
widoczna jest Matka Boska, tuląca 
do siebie Eucharystię. To gest sym-
bolizujący Zmartwychwstanie Jezu-
sa, niosącego Dar Miłości i Pokoju. 
Dzieło składa się z trzech części – 
środkowej, przedstawiającej Eucha-
rystię z wizerunkiem Matki Boskiej, 
oraz dwóch bocznych. Tło imituje 
Całun Turyński z charakterystycz-
nymi śladami, odpowiadającymi 
opisowi ran Chrystusa w Ewangelii. 
Bardzo istotnym elementem ołtarza 
jest światło, tworzące wrażenie trój-
wymiarowości. Jak tłumaczy autor 
– Kryształ przenosi światło, które za-
łamuje się i ukazuje powstałą dzięki 
niemu postać Jezusa, „Ja jestem świa-
tłością świata” (J 8, 12-20).

Agata Samoln
Ołtarz Wieczystej Adoracji „Dar Miłości Miłosiernej i Pokoju” dla stolicy Wybrzeża Kości 
Słoniowej można kontemplować w Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Lu-
boniu. Tło imituje Całun Turyński, przed nim wizerunek Matki Bożej tulącej Euchary-
stię. Na podstawie ołtarza, niewidoczny na zdjęciu napis po łacinie: „ADORAMUS  TE  
CHRISTE  BENEDICIMUS  TIBI / QUIA  PER  CRUCEM  TUAM  REDEMISTI  MUNDUM” 
(„Adoruję i błogosławię Ciebie Chryste, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupił”), 
przedzielony symbolem Zmartwychwstania (baranek wielkanocny)   fot. Agata Samol

W centralnej czę-
ści ołtarza, z pra-
wej strony u dołu, 
podobnie jak 
w ołtarzu „Gwiaz-
da Kazachstanu”, 
który gościł w Lu-
boniu przed 2 laty, 
w krzyżu z napi-
sem „TOTOS  
TUUS” umieszczo-
no relikwie, wtedy 
błogosławionego, 
dziś świętego Jana 
Pawła II   fot. Han-
na Siatka

n
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Chodziliśmy po nich, może po-
dziwialiśmy kształty, teksturę, 
czasem narzekaliśmy na śliską 

ich nawierzchnię albo zbyt dużą po-
wierzchnię, którą przyszło zamiatać 
czy myć. Ułożone ceramiczne płyt-
ki podłogowe obserwowaliśmy tyl-
ko z jednej strony. Często nie zasta-
nawialiśmy się, po czym chodzimy. 
Jeśli tylko producent umieścił na 
odwrocie jakieś symbole identy�-
kacyjne, to z czasem okazuje się, że 
mieliśmy pod nogami coś godnego 
uwagi – niekoniecznie pod względem 
materialnym, ale edukacyjnym czy 
historycznym.

W 2012 r. zabytkowy poewange-
licki kościół św. Barbary przeszedł 
gruntowny remont. M.in. stare płyt-
ki podłogowe zostały zerwane. Na 
odwrocie można było zobaczyć wy-
tłoczone przez producenta wzory 

i napisy, a na niektórych pieczątki 
przedstawiające też partię produkcyj-
ną. Najtrudniej mi było ustalić po-
chodzenie płyt oznakowanych wy-
łącznie dwoma literami. Po dłuższej 
analizie napisów i wyborze prawdo-
podobnych producentów, można było 
przeprowadzić korespondencję z kil-
koma niemieckimi przedsiębiorstwa-
mi i instytucjami. Ostatecznie usta-
lono, że było tylko dwóch producen-
tów: przedsiębiorstwo (o zmiennej 
nazwie) we Friedland (Meklemburgia, 
Niemcy, 270 km od Lubonia) oraz 
„Villeroy&Boch” w Mettlach (Saara, 
Niemcy, 790 km od Lubonia).

Płytki wyprodukowane we Frie-
dland charakteryzują się szerokością 
16 cm (kształt: kwadrat, prostokąt, 
sześciokąt, połowa sześciokąta), 
a płyty „Villeroy&Boch” – szeroko-
ścią 15 cm (kształt: kwadrat). Aby 
uzyskać wzajemne dopasowanie płyt 
sześciokątnych i prostokątnych, nie 
docinano płyt podczas montażu, 
ponieważ posiadano gotowe połów-
ki sześciokątów od producenta.

Na podstawie ogólnodostępnych 
informacji historycznych oraz udo-
stępnionych indywidualnie (przez 
Urząd Miasta Friedland6 oraz �r-
mę „Villeroy&Boch”) został utwo-
rzony rys historyczny. Daty oraz 
nazwy (z różnych źródeł) nie zawsze 
były spójne – zostały jednak ujed-
nolicone.

Druga strona płyty
Zdjęta stara posadzka w kościele św. Barbary

Spody wybranych płytek z kościoła św. 
Barbary różnych wytwórców i kształ-
tów (o czym świadczą m.in. sygnatu-
ry). Jedna z nich (górna z lewej, z gra�-
ką świątyni) grubości 1,7 lub 1,6 cm 
i szerokości ok. 16 cm, jest wzo-
rem pamiątkowym, opatrzona 
specjalnie przygotowanym 
nadrukiem na jubileusz 50-lecia 
konsekracji kościoła 
w czerwcu 2013 r.   fot. 
Rafał Wojtyniak

Jest zima, plucha, szaro i smutno. 
Nadzieję budzi to, że już niedługo 
będzie jak na zdjęciu. Przedstawia-

my drugi w cyklu ogród nagrodzony 
w 2014 r. w miejskim konkursie „Zie-
lony Luboń”. Należy do państwa Aliny 
i Jarosława Koniecznych, którzy od 
7 lat mieszkają przy ul. Studziennej 
i zdobyli w konkursie drugie miej-
sce. Przy urządzaniu i pielęgnowaniu 
tego wspaniałego ogrodu, ob�tującego 
w wiele gatunków drzew, krzewów 
i kwiatów, państwo Konieczni zawsze 
mogą liczyć na pomoc synów – Olka 
i Michała. Można tu wyróżnić część 
frontowo-rekreacyjną i tylną – użytkową. 
W centrum stoi dom. Obserwujemy 

tu wiele gatunków roślin iglastych 
i liściastych, dzięki którym o każdej 
porze roku jest pięknie. Każdej zimy 
stołują się w tej przydomowej oazie 
zieleni różne gatunki ptaków, np. je-
miołuszki, gile i całe stado drozdów 
Kwiczołów, natomiast wiosną w bud-
kach lęgowych zawieszonych na wy-
sokich palach wokół drzew znajdują 
schronienie ptaki spodziewające się 
potomstwa. Jedna z takich budek jest 
wyjątkowa, ponieważ przylatuje do 
niej Dzięcioł Czerwony. W tylnej 
części ogrodu uprawiane są warzy-
wa i owoce. Rosną tam m.in., krzewy 
borówek, malin i truskawek.

Joanna Cichoń i PAW

Dobre, bo nagrodzone

Przygoda z ogrodem

n
Dom państwa Koniecznych tonie w zieleni. W jej otoczeniu rodzina naj-
chętniej relaksuje się i odpoczywa   fot. Paweł Wolniewicz

Co oznaczają umieszczone na 
prawdopodobnie 100-letnich płytkach 
napisy: H.L., CP, Caesar Platte, Frie-
dland-Me, V&B, Mettlach ? Kiedy 
powstały, czym zasłynęły, jak się 
zmieniały i rozwijały oraz czy nadal 
istnieją �rmy, które je wyproduko-
wały? Można się tego dowiedzieć, 
przeglądając na stronach www. wie-
scilubonskie.pl rys historyczny.

Z okazji 50. rocznicy konsekra-
cji kościoła św. Barbary (27 czerw-
ca 2013 r.) część sześciokątnych 
płytek została oczyszczona i opa-
trzona pamiątkowymi napisami oraz 
sylwetką kościoła. Można jeszcze 

nabyć takie płytki, jednocześnie 
wspierając �nansowo bieżące prace 
remontowe i konserwatorskie.

Rafał Wojtyniak

Dziękuję Urzędowi Miasta  
Friedland (Ines Prösch, Wolfgang 
Huhn) oraz �rmie „Villeroy&Boch” 
(Barbara Holm, Anja Lindner) za 
udzielone informacje, a w szczegól-
ności Pawłowi Minakowskiemu oraz 
Michałowi Budnikowi za tłumacze-
nie korespondencji. Rys historyczny 
wytwórców płytek zamieszczono na 
stronie: www.wiescilubonskie. pl
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

To miejsce przeznaczone jest na bezpłatną informację o placówkach handlowych i usługowych powsta jących w Luboniu. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją – dotrzemy do Państwa, wykonamy zdjęcie, sporządzimy notatkę.

PANORAMA  HANDLU  I  USŁUG

Przy ul. Puszkina 38 B (naprze-
ciwko „Biedronki”) otwarto aptekę 
„Panorama 3”. Jest czynna od pn. do 
sob. w godz. 8 – 21, w niedz. 9 – 20.   
fot. Paulina Sawicka

Salon Meblowy „Aniren” 
(dotychczas na piętrze CH „Ve-
nus”) został przeniesiony na 
ul. Jana III Sobieskiego 50 (na-
przeciw centrum). Oferuje meble 
kuchenne, sypialniane, pokojowe 
i dziecięce, a także narożniki, sofy i kanapy. Jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 19, w sob. 10 – 14.   fot. Paulina Sawicka

Właściciele �rmy cateringowej z siedzibą 
przy ul. Sobieskiego 100 – „Monserwis Cate-
ring” – Agnieszka i Jakub Mączkowiakowie 
otworzyli kolejny lokal gastronomiczny, tym 
razem na terenie Luveny (wcześniej funk-
cjonowała w tym miejscu �rma „Sepilux”). 
Uroczyste otwarcie nastąpiło 17 grudnia. Fir-
ma świadczy usługi w zakresie: organizacji 
bankietów i eventów, obsługi wydarzeń spor-
towych, żywienia zbiorowego pracowników 

oraz cateringu dla placówek oświatowych na terenie Wielkopolski. Nowy lokal 
może pomieścić ok. 40 gości i oferuje świeże dania i wyroby własnej kuchni. 
Jest czynny od pn. do pt. w godz. 8 – 16.   fot. Paweł Wolniewicz

Przy ul. Poniatowskiego 22 (nad Bankiem Spół-
dzielczym i PKO SA) otwarto Pracownię Badań 
Psychologicznych „AlB” dla kierowców (patrz też 
reklama na str. 7)   fot. Hanna Siatka

Przy ul. 11 Listopada 33 otwarto 
punkt o nazwie „Perfect Finance” ofe-
rujący kredyty samochodowe, ubezpie-
czenia komunikacyjne oraz zajmujący się 
leasingiem. Jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 9 – 17.   
fot. Paulina Sawicka

Uwaga 
od 02 lute-
go 2015 r. 
Biuro Po-
dróży Paula Travel przenosi się z ul. Wschodniej 21/22 lok. 62, do nowej 
siedziby na ul. Wschodnią 23a lok. 64 (w sąsiedztwie redakcji „Wieści 
Lubońskich”)

Przy ul. Żabikowskiej 51 (Nowy 
Rynek) otwarto butik „Lena” z odzie-
żą damską, młodzieżową, torebkami 
i portfelami. Jest czynny od pn. do pt. 
w godz. 10 – 16.30, w sob. 9 – 14.   

fot. Paulina Sawicka

- W DOMU KLIENTA

- DOGODNY SYSTEM SP£AT

- BRAK UKRYTYCH OP£AT

Z początkiem roku kalendarzowego, z myślą o starszych dzieciach, 
przy Niepublicznym Żłobku „U 7 Krasnoludków” na ul. Buczka 21D 
uruchomiono przedszkole o tej samej nazwie. Przyjmuje maluchy do 

grupy wiekowej 2,5 – 3 lat. Docelowo będzie tu 14 dzieci.
(S)

Nowe przedszkole

n
 W budynku żłobka przy ul. Buczka (widok od ul. Skromnej), powstało 
przedszkole   fot. Hanna Siatka
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Co kilka lat, począwszy od mar-
ca 2003 r. („WL” 04-2005, 08-
2007, 08-2012), publikujemy 

materiał o dzielnicowych policjan-
tach oraz podział Lubonia na rejo-
ny (mapki), tak by funkcjonariusze 
byli rozpoznawani na swoich tere-
nach. Dzisiaj, po kolejnych zmianach, 
przypominamy ich sylwetki i podział 
na rejony. Do dzielnicowych można 
zgłaszać się we wszelkich sprawach 
związanych z bezpieczeństwem i po-
rządkiem, takich, jak m.in.: kon�ikty 
sąsiedzkie i rodzinne, sprawy wy-
magające natychmiastowej reakcji. 
Innymi słowy, policjanci zajmują się 
głównie przypadkami łamania prawa 
powszechnego.

Podział miasta na rejony obsłu-
giwane przez policjantów dzielni-
cowych nie różni się od przedsta-

wionego przez nas w 2012 r. Do 
wszystkich funkcjonariuszy dzielni-
cowych obowiązuje nadal jeden, ten 
sam, numer telefonu stacjonarnego, 
bezpośrednio do ich pokoju w ko-
misariacie: 61 841 49 14.

Mapa rejonów
Luboń został podzielony na 

dwa obszary obejmujące po trzy 
rejony: obszar I – zachodni (oto-
czony obwódką czerwoną) i ob-
szar II – wschodni (obwódka 
zielona). Umieszczone w legendzie 
numery nadała obszarom i rejonom 
Komenda Miejska Policji w Po-
znaniu w celu ułatwienia przepro-
wadzania interwencji w naszym 
mieście.

PAW

Nasi dzielnicowi

n
Mapa obszarów i rejonów dzielnicowych policji z Komisariatu Luboń

n
Rejon I – sierż. Natalia Ka-
sprzak, tel. 519 064 529

n
 Rejon II – sierż. Kamila Gaw-
ron, tel. 786 936 067    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Rejon III – sierż. sztab. 
Marek Bąk, tel. 
519 064 531    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Rejon IV – sierż. sztab. Ma-
ciej Andrzejewski, tel. 
519 064 581    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Rejon V – sierż. Edyta 
Bręczewska, tel. 
519 064 530    
fot. Paweł Wolniewicz

n
Rejon VI – sierż. Anna 
Wilińska (brak tel. komór-
kowego)    
fot. Paweł Wolniewicz

Zakończono pierwszy etap prac 
ujętych w projekcie rewalory-
zacji i rewitalizacji parku Siew-

cy. Projekt jest próbą przywrócenia 
miejscu dawnej świetności, jaką miało 
ono w czasach działalności przedsię-
biorstwa dr. Maya. Założeniem było 
uporządkowanie oraz rekompozycja 
układu, polegająca na przywróceniu 
charakteru dominanty pomnikowi 
„Siewcy”, wokół którego zorganizowana 

jest przestrzeń placu. Wprowadzenie 
urządzeń rekreacyjnych jest odpo-
wiedzią na potrzeby różnych grup 
wiekowych i próbą ożywienia miejsca 
z poszanowaniem jego reprezenta-
cyjnego charakteru.

Nasadzenia dobrano w taki spo-
sób, aby częściowo odtworzyć osie 
widokowe w kierunku pomnika 
„Siewcy” od ul. Armii Poznań, ale 
również zapewnić odizolowanie od 

Wiosną rozkwitnie park Siewcy
ruchu kołowego. 
Realizacja założeń 
projektowych 
zmierza do przy-
wrócenia terenu 
miastu i jego miesz-
kańcom jako en-
klawę uporządko-
wanej zieleni, 
nawiązującej do 
pierwotnych za-
mierzeń kompo-
zycyjnych i funk-
cjonalnych tego 
miejsca. Prace 
współ�nansowa-
ne są przez Miasto 
Luboń oraz spół-
kę Luvena SA.

Jesienią 2014 r. 
przeprowadzono 
prace polegające na nasadzeniach 
następujących roślin: róże (Balmo-
ral Castle, Berstein Rose, Bonica), 
berberys odm. Erecta, kolkwitzje 
i tawuły, tulipany botaniczne, kro-
kusy, narcyze, żywopłot z grabu, 
byliny, klony Globosum, wiśnie 
Kazan. W sumie posadzono ponad 
3 tys. roślin. Zrealizowano również 
siłownię zewnętrzną składającą się 

z następujących elementów: wyci-
skanie siedząc, wyciąg górny, orbi-
trek, twister, wioślarz.

Wiosną 2015 r. w parku zostaną 
zamontowane ławki oraz kosze na 
śmieci. W 2015 r. planowana jest 
realizacja projektu w części przezna-
czonej dla młodzieży.

Joanna Cichoń
UML

n
W parku Siewcy zamontowano przyrządy do ćwiczeń (plenerowa siłownia)

n
Nowe nasadzenia w parku Siewcy
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SÓL W OKU

Od Wigilii do sylwestra 
mieszkańcy osiedla i przy-
byli na święta goście zdani 

byli na taki widok przy bloku na 

ul. Żabikowskiej 46, jak pokazuje 
zdjęcie. Podobny „porządek” oglą-
damy często!

H.W.

List do redakcji

Bez komentarza

n
Świąteczny widok przepełnionego kubła do segregacji tworzyw sztucz-
nych i makulatury i jego otoczenia

Okres świąteczny jeszcze się nie 
skończył, domowe choinki 
są niewątpliwie nadal w zbyt 

dobrym stanie, by się ich pozbywać. 
Jednakże sprzedawcy świerków z na-
staniem świąt zakończyli swoją dzia-
łalność. Co zrobili z niepotrzebnymi 
drzewkami? Porzucili w ustronnym 

miejscu, by nie tracić pieniędzy na 
pozbywanie się odpadów w ilości wska-
zującej na pochodzenie z działalności 
gospodarczej. Szkoda, że nie poszli 
w ślady osoby, która zbywające jej 
świerki wystawiła przed Bożym Na-
rodzeniem przy ogrodzeniu Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych „Che-
mik” przy ul. Granicznej, zawieszając 

kartkę z napisem: „Wesołych świąt! 
Można brać za darmo.”

Przy okazji informujemy, że nie-
potrzebne już drzewka świąteczne 
można wystawiać przed posesje ra-
zem z odpadami „zmieszanymi” lub 
„bio” (od kwietnia) albo zawieźć do 
siedziby „Kom-Lubu” na ul. Niepod-

ległości 11 w godzinach funkcjono-
wania PSZOK-u (Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych): 
14-18 (wtorek – piątek) lub 8-14 
(sobota). Odbiór drzewek nie po-
chodzących z działalności gospodar-
czej jest bezpłatny.

RWoj

Jak się pozbyć choinki?
Na końcu ul. Niezłomnych ludzie porzucają różne niepotrzebne 
przedmioty i śmieci. Tym razem w dwóch stertach zładowano 
świerkowe gałęzie

n
Porzucone w okolicy glinianek na ul. Niezłomnych gałęzie świerków    
fot. Rafał Wojtyniak

Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Przesyłam przedświąteczny ob-
razek, jaki uchwyciłem na ul. 
Dębieckiej. Autobus linii 610 

zabłocony, jakby w ogóle nie był myty. 
Widać wcześniejsze przetarcia gór-
nej tabliczki z numerem linii oraz 
przecierany dół pojazdu. Najświeższe 
czyszczenie miała tablica rejestracyjna 
– co widać na załączonym obrazku. 
Światła ledwo widoczne spod war-
stwy błota. Reklamodawca, który 
z pewnością wykupił przynajmniej 
tył tego pojazdu, nie mógł być za-
dowolony z takiej przedświątecznej 
promocji.    Robert

List do redakcji

Zabłocona promocja

n
Zdjęcie z komórki autobusu linii 610 przez 
szybę samochodu w przedświąteczny dzień   
fot Robert Rozmiarek

Drogi w śródmieściu

n
Zalane wjazd i wejście w ul. Andrzeja Mizerki – widok od strony alei Jana 
Pawła II   fot. Hanna Siatka

n Dziurawa jak ser 
szwajcarski aleja 
Jana Pawła II w No-
wym Centrum 
Lubonia na począt-
ku stycznia br. 
W budynku z lewej 
znajduje się wej-
ście do jednej 
z większych w Lu-
boniu Przychodni 
Lekarza Rodzinne-
go z adresem: ul. 
Wschodnia 25    
fot. Hanna Siatka
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Jedną z pierwszych uchwał no-
wej władzy samorządowej w Lu-
boniu było przyjęcie podczas 

drugiej sesji Rady Miasta Luboń 
(RML) 11 grudnia 2014 r., zmian 
w Miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Stary Lu-
boń. Zmiany obejmowały 5 obsza-
rów tego, uchwalonego w 2009 r., 
planu. Niektóre miały niewielkie 
znaczenie korekcyjne, inne ingeru-
ją szerzej w dotychczasowe prawo 
lokalne. Dla lepszego zrozumienia 
różnic przedstawiamy poprzednie 
i obecne mapki wybranych fragmen-
tów, w których, naszym zdaniem, 
zmiany są najistotniejsze. Na map-
kach poprzednich planów zmie-
niane obszary oznaczyliśmy grubą 
czerwoną linią.

Karczma Hernesa
Na wniosek właściciela terenu 

Urząd Miasta dokonał zmian w pla-
nie dla części obszaru pomiędzy 
ulicami: Armii Poznań, 3 Maja i Le-
mańskiego. Jest to grunt z charak-
terystyczną dla pejzażu Lubonia 
zabytkową karczmą Hernesa usytu-
owaną przy wjeździe do naszego 
miasta od strony Poznania (Dębca). 
Jak widać na pierwszy rzut oka, znie-
siono duży obszar 4Z (zieleni urzą-
dzonej – kolor zielony), zamieniając 
go na 3MN (zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną – kolor pomarań-
czowy). Będzie można więc zabu-
dować działki budynkami mieszkal-
nymi 2-kondygnacyjnymi wolno 
stojącymi o wysokości do 7,5 m dla 
dachów płaskich (9 m dla dachów 
stromych). W nowym planie wry-
sowano (�oletowa kratka) zabytko-

wy budynek karczmy Her-
nesa, która wg zapowiedzi 
właściciela zostanie rozebra-
na. Ujednolicono, wyprosto-
wano w ten sposób linię 
zabudowy od strony ul. Ar-
mii Poznań, wstawiając tak-
że strefę rezerwy terenu pod 
poszerzenie drogi 430 (obszar 
niebieski kreskowany), po-
zornie oddalając linię zabu-
dowy z 8 do 12 metrów 
(porównaj plany). Usunięto 
także przyuliczne ciągi drzew 
w ul. 3 Maja (zielone gwiazd-
ki na białych pasach dróg) 
oraz ciąg ścieżki rowerowej 
(żółte kropki połączone li-
nią).

Naprzeciw kościoła
Kolejny fragment, w któ-

rym dokonano istotnych, 
moim zdaniem, zmian to 
teren naprzeciw kościoła św. 

Jana Bosko pomię-
dzy ul. ks. Streicha, 
Powstańców Wlkp. 
i Strumieniem Ju-
nikowskim. Tutaj 
także zredukowa-
no zieleń 6ZP, 
wrysowując dodat-
kowe usługi oraz 
poszerzając i zmie-
niając przeznacze-
nie terenu 2U (na 
starym planie) na 
1MN/U (tereny 
zabudowy miesz-
kaniowej jednoro-
dzinnej lub zabu-
dowy usługowej). 
Ta właśnie zmiana 
i powiększenie 
dotychczasowego 
obszaru oznacza 
tyle, że zamiast 
usług, cały powięk-
szony obszar do-
tychczasowego 
ciągu sklepów, 
punktów usługo-

Mniej zieleni – więcej mieszkań
Zmiany w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Mpzp) Stary Luboń

wych (w tym przychodni) może 
zgodnie z zapisami pozostać budyn-
kami usługowymi o zabudowie 
szeregowej, ale może teraz również 
stać się terenem wyłącznie zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub mieszanej zabudowy bliźniaka-
mi mieszkalno-usługowymi. Wyso-
kość zabudowy dopuszcza 3 kon-
dygnacje (10 m z dachami stromy-
mi). Tu należy przypomnieć, że 
w przeciwieństwie do innych dzia-
łek stopień zabudowy może wyno-
sić 60% powierzchni 
niezależnie od przy-
jętego charakteru 
zabudowy. Standar-
dowo dla budownic-
twa jednorodzinnego 
stosuje się wskaźnik 
30-40% zabudowy. 
Minimalną powierzch-
nię ewentualnie nowo 
wydzielanych działek 
określono na 700 m2. 
Usunięto gra�czny 
dotychczasowy prze-
bieg ścieżki rowerowej 
(żółte punkty połą-
czone linią) pozosta-
wiając jedynie w tre-
ści zapis: dopuszcza się 
lokalizację m.in dróg 
pieszych i rowero-
wych. 

Bez ścieżek?
Zamiast, w miarę 

rozwoju samorządu, 
z biegiem czasu, dą-
żyć do coraz bardziej 
uszczegółowionych 
zapisów, budując 
z rozwagą miasto, 
planując przyjazne 
spełnienie wszystkich 
jego funkcji dla ko-
lejnych pokoleń, nie 

wiadomo w czyim interesie, rozbu-
dowuje się potencjał obszarów i cha-
rakter zabudowy mieszkalnej kosz-
tem najczęściej zieleni. Zamiast 
precyzyjniejszych treści np. co do 
przebiegu i możliwości realizacji 
ścieżek rowerowych, obserwujemy 
w tym przypadku wycofywanie się 
z ich realizacji, przez brak wryso-
wania jej przebiegu. Byłbym niespra-
wiedliwy, mówiąc, że miasto nie daje 
takich możliwości. Zapis „dopusz-
cza się lokalizację m.in dróg pieszych 

n
Fragment dotychczasowego planu Stary Luboń opi-
sujący teren „Karczma Hernesa” (obszar zmian zazna-
czono czerwoną linią). Widoczny duży teren zieleni 
zamieniony na mieszkalnictwo

n
Fragment nowego planu Stary Luboń, tzw. 
„Karczma Hernesa”. Widać na nim większość 
zmian przytaczanych w tekście np. wrysowany 
�oletową kratką zabytkowy dom przy wjeździe 
z Poznania do Lubonia przy skrzyżowaniu ul. 
Armii Poznań z ul. 3 Maja

n
Dotychczasowy fragment planu Stary Luboń „Naprzeciw kościoła” (obszar 
obwiedziony czerwoną linią) z wrysowaną na żółto ścieżką rowerową

n
Nowy plan dla terenu „Naprzeciw kościoła” z nową nomen-
klaturą, opisem, bez ścieżki rowerowej, z wrysowanym za-
bytkiem. Wyraźnie widać usunięte linie zabudowy pomię-
dzy dotychczasowymi obszarami oraz od strony powiększo-
nego terenu zabudowy od Strumienia Junikowskiego. Na 
małym terenie 2U ulokowano budynek bliźniaczy o funkcji 
w zakresie służby zdrowia o możliwej powierzchni zabudo-
wy działki do 80% 
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i rowerowych” zastosowano w czę-
ści opisowej dla wszystkich terenów 
„ZP” ale, moim zdaniem, jest to 
raczej standard urzędniczy i dobrze 
widziane przez społeczeństwo po-
bożne życzenie, nie zaś skonkrety-
zowany plan, który magistrat ma 
zamiar realizować. Bez takich zapi-
sów gra�cznych nie można będzie 
np. komentować, że podczas prze-
budowy Strumienia Junikowskiego 
była niepowtarzalna szansa wydzie-
lenia pasa na ścieżkę rowerową 
wrysowaną i wpisaną w planie miej-
scowym (prawo lokalne, na co zwra-
całem uwagę jeszcze przed regulacją 
na odcinku od ul. Armii Poznań do 

ul. Spadzistej (czytaj: Gorące tema-
ty „WL” 03-2014, str. 11 „Regulacja 
Strumienia”). Dlaczego przyczepi-
łem się tak do tej właśnie ścieżki 
rowerowej?

Samorządowa dygresja
W latach 90, gdy powstawał sa-

morząd w Luboniu, ówczesna wła-
dza wywodząca się z Samorządowe-
go Komitetu Obywatelskiego roz-
taczała, wzorem zachodu, wizję 
ścieżek rowerowych i spacerowych. 
Prawie nikt już tego nie pamięta, 
ale wraz z dbałością o jakość wód 
w Strumieniu Junikowskim, jego 
pierwszą regulacją wykonaną wła-
snymi siłami miasta, budową kaskad 
natleniających itp. a także w walce 
z dzikimi wysypiskami śmieci, któ-
rych w ustronnych miejscach przy 
Strumieniu było bardzo dużo, wzdłuż 
tego urokliwego potencjalnie cieku, 
miała powstawać systematycznie 
(kilkadziesiąt lub kilkaset metrów 

rocznie, w zależności od warunków 
terenowych i możliwości) ścieżka 
rowerowa. Taki wzorcowy odcinek 
zaczął nawet już powstawać przy ul. 
Puszkina, w pobliżu historycznie 
ważnych terenów po folwarku Au-
gusta Cieszkowskiego, gdzie wyre-
montowano wówczas bramę, na 
grobli prowadzącej do domu wło-
darza zbudowano nowy mostek 
(przebudowany następnie przy oka-
zji ostatniego poszerzaniu Strumie-
nia). Posadzono wówczas pierwszy, 
na próbę sił wandali, szpaler klonów 
(osobiście wyhodowanych z wyse-
lekcjonowanych nasion pochodzą-
cych z malowniczego szpaleru dro-
gi przy WPN, za szkołą w Wirach), 
które w upały miały wraz z pobliską 
wodą dawać przyjazny klimat. Nie 
myślano wówczas o asfaltach, po-
zbrukach czy innych udogodnieniach. 
Pierwszym bodźcem do korzystania 
(wówczas jeszcze kolarstwo górskie 
było mało popularne, a o nordic 
walkingu nikt jeszcze nie słyszał) 
miało być wytyczenie stosunkowo 
prostej w przebiegu ścieżki rowero-
wo-spacerowej wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego. Po 1994 r. (w 2. ka-
dencji samorządu) część entuzjastów 
tego pomysłu (Grzegorz Paczyński 
– członek Zarządu Miasta, Krzysz-
tof Moliński – przewodniczący Rady 
Miasta i moja skromna osoba) zre-
zygnowała lub nie dostała się do 
władzy, sprawę zupełnie zaniechano. 
Chociaż w dokumentach, takich jak 
Strategia miasta, ogólny plan prze-
strzenny (od 2004 r. nie obowiązu-
je) i innych była lub jest wymienia-
na. By nie być gołosłownym, przy-
pomnę, że entuzjazm tych wymie-
nionych wyżej Panów, już poza 
władzą, skutkował powstaniem 
w 1995 r. 14-kilometrowej trasy 
dydaktyczno-rowerowej ze stadionu 
w Luboniu wzdłuż Warty przez WPN 
do dworca w Puszczykówku. Zada-
nie to, wsparte wówczas o środki 
z agendy ONZ (Polska nie była jesz-
cze w Unii Europejskiej), wiązało się 
z wytyczeniem nowej trasy, budową 
3 drewnianych mostków (materiał 
noszony ręcznie do niedostępnych 
wówczas miejsc) wykonane zostało 
niewielkimi środkami i dzięki spo-
łecznemu zaangażowaniu. Tego 
niesamowitego potencjału rekreacyj-
nego, jaki dostał wówczas Luboń do 
dziś właściwie się nie zauważa i na-
leżycie nie wykorzystuje. Później 
wiele innych inicjatyw społecznych 
było torpedowanych przez władzę 
samorządową Lubonia. 

Dlatego patrząc na te nowe pla-
ny miejscowe, widzę, że nic w za-
kresie realizacji ścieżki rowerowej 
wzdłuż Strumienia się nie poprawia, 
pomimo nowej władzy, która to 
prawo lokalne przyjęła. Przy okazji, 
zachęcam nową władzę, dobrym 
zwyczajem pierwszej kadencji – aby 
przynajmniej jedna sesji w roku była 
wyjazdowa – dla rzetelnego spene-
trowania możliwości powrotu do 
pomysłu wytyczenia ścieżki rowe-
rowej wzdłuż Strumienia. Wbrew 
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pozorom to nie takie trudne. Jestem 
przekonany, że gdyby nie zaniecha-
nia, do jakich doszło, dziś po 20 
latach, przy niezauważalnym wysił-
ku moglibyśmy pochwalić się nie-
przeciętną, szacowaną (na dzisiejsze 
warunki) na kilkanaście milionów 
złotych inwestycją z atrakcjami nie 
tylko historycznymi dla mieszkańców 
Lubonianki i Żabikowa.

Zmiany nomenklaturowe
Wracając do zapisów Mpzp, 

zmianie uległy także dotychczasowe 
pojęcia, np. w starym planie zieleń 
urządzona opisana była literą „Z” 
z odpowiednią cyfrą porządkową, 
a zieleń publiczna urządzona zapi-
sywana była symbolem „ZP”. W no-
welizacjach „ZP” oznacza już tylko 
zieleń urządzoną, nie występuje zu-
pełnie pojęcie zieleni publicznej. Co 
to oznacza, ano tyle, że tereny te nie 
muszą być ogólnie dostępne, czyli 
publiczne. Mogą stanowić własność 
prywatną, a jeśli są komunalne, to 
mogą zostać sprzedane np. osobie 
�zycznej lub �rmie, a w przyszłości 
za przejście czy przejazd trzeba bę-
dzie np. zapłacić. Teren taki może 
być też po prostu ogrodzony i za-
mknięty lub w inny sposób zago-
spodarowany (zgodny z szerokim 
pojęciem zieleni urządzonej), bez 
możliwości przeprowadzenia ścież-
ki pieszo-rowerowej.

Nieprzejrzysta woda
W zmianach do planu Luboń 

Stary przyjętych w grudniu 2014 r., 
oprócz wskazanych wyżej różnic 
nomenklaturowych wprowadzono 
opisy występujące już w starym, ale 
obowiązującym planie z 2009 r. Co 
to oznacza, tylko tyle, że tworzy się 
nieklarowny system prawa lokalne-
go, w którym by się dogodnie po-
ruszać, trzeba wiedzy tajemnej, 
znanej tylko niektórym urzędnikom. 
Przeciętny mieszkaniec nie będzie 
miał orientacji z fragmencików po-
szczególnych planów, który w danej 
chwili obowiązuje i co oznaczają 
poszczególne symbole. Na uwagę 
o wprowadzanym w miejscowych 
planach bałaganie pozwoliłem sobie 
już przy sporządzaniu dodatkowego 

planu dla Intermarche, który to pla-
nik miejscowy zmieniał zakres aż 
trzech obowiązujących planów. Moim 
zdaniem, każda zmiana powinna być 
aneksem do konkretnego miejsco-
wego planu, a jej treść być spójnym 
nomenklaturowo załącznikiem po-
wodującym automatycznie wprowa-
dzenie wyraźnie widoczne zmiany 
danego fragmentu (np. barwną pla-
mą z odniesieniem o odpowiednim 
symbolu) na mapach poszczególnych 
planów głównych. Po kilku takich 
zmianach, korektach itp. należałoby 
wprowadzić – wydać ujednoliconą 
wersję, jak ma to miejsce np. przy 
zmianach ustaw. Z wprowadzanymi 
w Luboniu nowymi nakładającymi się 
na siebie i niespójnymi opisami (po-
jęciowymi oraz gra�cznymi) będzie 
to niemożliwe, a po kilku latach za-
istnieje potrzeba przyjęcia kolejnych 
urzędników, bo tyle będzie pracy.

Złamali prawo?
Prawie wszystkie placówki (han-

dlowe, usługowe, medyczne), jakie 
mieszczą się przy ul. ks. Streicha 
łamią wprowadzone uchwałą 11 
grudnia prawo lokalne. Wiele szyl-
dów przekracza wymaganą planem 
powierzchnię do pół metra kwadra-
towego (np. 1 m szeroki na 0,5 m 
wysoki). Tu ciśnie się pytanie – Dla 
kogo i po co takie prawo jest usta-
lane?

Bubel?
To pierwsza merytoryczna uchwa-

ła nowej władzy Lubonia. Mam 
wrażenie, że potraktowana bardzo 
po macoszemu, w relacji z sesji je-
dynie wspomniano, że była podjęta, 
nie znalazłem też żadnych komen-
tarzy czy rozwinięcia tego tematu 
w internecie lub innej prasie. 100% 
radnych przyjęło ją bez zastrzeżeń, 
głosując „za”. Jeszcze tak niedawno, 
podczas kampanii wyborczej wiele 
padało słów o potrzebie zieleni, do-
stępie do rekreacji czy nasyceniu 
i przekraczanych (nierównoważnych 
do innych) funkcjach budownictwa 
mieszkalnego w Luboniu. Czy pierw-
sza, podjęta uchwała realizuje w mi-
nimalnym zakresie te obietnice?

Piotr P. Ruszkowski

n
Posadzony na początku lat 90. szpaler 
klonów miał być początkiem wytycza-
nia wzdłuż Strumienia Junikowskiego 
rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej 
w kierunku rzeki Warty, by otworzyć te 
malownicze tereny innym mieszkań-
com Lubonia   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Większość szyldów łamie prawo lokalne uchwalone 11 grudnia 2014 r. Ich 
powierzchnia często wielokrotnie przekracza dopuszczalne 0,5 m2    
fot. Piotr P. Ruszkowski
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Bobry zamieszkujące wody War-
ty upodobały sobie drzewa 
rosnące w okolicach nowego 

mostu nad „Kocimi Dołami”. Pod 
koniec grudnia zaobserwowano, 
że zwierzęta systematycznie pod-
gryzają pnie drzew, co nie tylko 
niszczy zieleń naszego miasta, ale, 
z racji tego, iż rośliny znajdują się 
w okolicy budynków mieszkalnych, 
może zagrażać bezpieczeństwu. Jed-
no z drzew całkowicie powaliły, 
a drugie mocno nadgryzły.

Ziemnowodne gryzonie, ob-
jęte w Polsce ochroną gatunko-

wą, podobnie jak ludzie przy-
stosowują środowisko do własnych 
potrzeb. Z gałęzi budują tamy 
o prostych, a także skompliko-
wanych konstrukcjach, oraz że-
remie – ochronno-lęgowe dom-
ki, intensywnie ulepszane w okre-
sie jesienno-zimowym. Łyko, 
kora, młode pędy i cienkie ga-
łązki drzew stanowią dla bobrów 
doskonałe pożywienie, a ponie-
waż nie są szczególnie wybred-
ne, zadowolą się niemal każdą 
rośliną. Działalność gryzoni nie-
sie za sobą zarówno pozytywne, 
jak i negatywne skutki. Wzno-
szone przez nie „budowle” ko-
rzystnie wpływają na różnorod-
ność biologiczną, zwiększają 
tempo oczyszczania się wód oraz 
ograniczają erozję. Z kolei zwie-
rzęta żyjące w pobliżu terenów 
miejskich czerpią z dostępnych 

zasobów i wyrządzają szkody 
w postaci podtopień terenów, 
wykradania żywności, czy właśnie 
łamania drzew.

Choć za zniszczenie roślin od-
powiadają bobry, trudno winić je za 
ich naturę. Sprawą powinni zająć się 
ekolodzy oraz władze miasta, zabez-
pieczając drzewa w taki sposób, aby 
zadbać zarówno o roślinność zdo-
biącą Luboń, jak i dobro tutejszych 
gryzoni.

Agata Samol

Po sygnale od mieszkańców, 
w ramach interwencji prasowej 
zwróciliśmy się z problemem m.in. 
do przewodniczącej Komisji Ochro-
ny Środowiska Rady Miasta Luboń, 
Katarzyny Frąckowiak, z prośbą 
o podjęcie stosownych działań. 
Przedstawiamy odpowiedź rad-
nej.

Niedobrze, panie bobrze

Odpowiedź
W związku z informacją 

Czytelnika o tym, że w rejo-
nie nowego mostu Luveny 

bobry podgryzły drzewo, oraz że są 
kolejne naruszenia drzewostanu na 
Kocich Dołach, uprzejmie informu-
je, że tego typu zdarzenia należy 
zgłaszać do Wydziału Spraw Komu-
nalnych Urzędu Miasta. Miejskie 
służby komunalne usuną powalone 
drzewa. Aktualne przepisy prawa 
polskiego regulują kompetencje służb 
w zakresie zwierząt dziko żyjących 
wkraczających do skupisk ludzi 
(dziki, lisy). Burmistrz M. Tomaszyk 
wraz z pracownikami Urzędu oraz 
Komisją Ochrony Środowiska (KOŚ) 
pracuje nad zasadami usprawniają-
cymi wymianę informacji w tego 
typu zdarzeniach. Siedliska bobrów 
w Polsce są nadal pod ochroną. Ta-
kie rozlewiska, jak nasze, są dla nich 
środowiskiem naturalnym. Jak się 
dowiedziałam z profesjonalnych 
źródeł, z długoletnich badań pro-
wadzonych przez Instytut Nauk 

o Środowisku UJ wynika, że bobry 
z jedynie 3% stanowisk w Polsce 
powodują szkody. Natomiast tylko 
w 2002 r. zwierzęta te podniosły 
poziom wód gruntowych w Polsce 
na powierzchni ponad 17 000 hek-
tarów, co ochroniło 10 000 ha lasów 
przed pożarami, a ponad 23 000 ha 
lasów stało się bardziej atrakcyjny-
mi dla innych zwierząt i roślin. Po-
siedzenie KOŚ w lutym br. zamierzam 
przeznaczyć na spotkanie z Burmi-
strzem oraz pracownikami Urzędu 
w celu aktualizacji i ewentualnych 
zmian w „Regulaminie utrzymania 
porządku i czystości w mieście”, 
w szczególności w zakresie procedur 
odławiania zwierząt dziko żyjących 
oraz pro�laktyce przeciw wściekliź-
nie.

Katarzyna Frąckowiak
przewodnicząca KOŚ

n
Podgryziona przez bobry 
biała topola runęła w kie-
runku starorzecza Warty. 
Rosła od strony osiedla 
przy ul. Kolonia PZNF. 
W głębi widać nowy most 
do Luveny w ul. Romana 
Maya i wyeksponowane 
przęsło starego mostu   fot. 
Agata Samol

n
Kolejne drzewo, za które zabra-
ły się wodne gryzonie znajduje się 
w okolicy mostku przy ul. Magazy-
nowej   fot. Agata Samol

Nagrody zostaną przyznane 
tradycyjnie w czterech ka-
tegoriach: kultura, sport, 

biznes oraz życie publiczne.
Osoby, które w Państwa oce-

nie, miały w 2014 r. istotny wpływ 
na życie kulturalne, popularyza-
cję sportu, rozwój potencjału 
gospodarczego czy aktywizację 
społeczności lokalnych naszego 
miasta i tym samym spełniają 
kryteria konkursowe, prosimy 

zgłaszać na dostępnym na stronie 
www.lubon.pl formularzu – pocz-
tą, osobiście w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miasta Luboń (plac Ed-
munda Bojanowskiego 2) lub za 
pośrednictwem Internetu na ad-
res: promocja@lubon.pl.

Termin zgłaszania kandydatów 
upływa 29 stycznia br. Podanie do 
wiadomości wyników konkursu 
nastąpi podczas uroczystej gali, któ-
ra odbędzie się w lutym.

Statuetki za rok 2014
Kolejny konkurs „Siewca Roku”. Jeśli masz kandydata, którego 
należało by wyróżnić, zgłoś!

Warunki konkursu, sposób zgła-
szania i wyłaniania zwycięzców zawar-
te są w regulaminie dostępnym na 
stronie internetowej: www.lubon.pl

Skład kapituły konkursu: Mał-
gorzata Machalska – Burmistrz 
Miasta Luboń, Teresa Zygmanowska 
– Przewodnicząca Rady Miasta Lu-
boń, - Alicja Zgrzeba – laureat na-
grody Siewca Roku w kategorii 
kultura, Damian Wrzesiński – lau-
reat w kategorii sport, Stanisław 
Butka – laureat w kategorii biznes, 
prof. Janusz Karwat – laureat w ka-
tegorii życie publiczne, Romualda 
Suchowiak – kierownik Wydziału 
Oświaty, Zdrowia i Kultury, Ange-
lika Stefaniak – inspektor ds. pro-

mocji, Karolina Wilczyńska-Kąkol 
– radna Rady Miasta Luboń, członek 
Komisji Sfery Społecznej.

UML
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nn-nieobecny,  dane z biura Rady Miasta Luboń

Radna Rady Miasta Luboń 
Magdalena Woźniak-Patej

Serdecznie zapraszam na mój dyżur 2 lutego 
2015 r. w godz. 16 –18, w Ośrodku Kultury przy 
ul. Sobieskiego 97.
tel. 692 118 020
e-mail: magdalena.wozniak_patej@rmlubon.pl
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF z z z z z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF z z z z z
Bielawski Jakub LIO (4) w z w z w
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF z z z z z
Dworaczyk Adam LIO (10) z z w w w
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF z z z z z
Franek Dorota FOL (20)-kF z z z z z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF z z z z z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF z z z z z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF nn nn nn nn nn
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF z z z z z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF z z z z z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF z z z z z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF z z z z z
Okupniak Andrzej ML (15) z z w z w
Samulczyk Marek ML (3) z z w p p
Szwacki Michał FOL (7)-kF z z z z z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF z z z z z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF z z z z z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) nn nn nn nn nn
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF z z z z z

Razem „za” (z) 18 19 15 17 15
Razem „przeciw” (p) 0 0 0 1 1

Razem „wstrzymujących” (w) 1 0 4 1 3
Razem głosowało 19 19 19 19 19

Na wstępie Burmistrz Małgorzata 
Machalska wniosła o zdjęcie 
z porządku obrad przyjęcia 

protokołu II sesji Rady Miasta Luboń 
z powodu nieprzygotowania doku-
mentu. Radni jednogłośnie przyjęli 
ten wniosek.

Medale dla zasłużonych
Podczas ostatniej, październiko-

wej sesji 2014 r. radni poprzedniej 
kadencji, podjęli przez aklamację 
(100% „za”) uchwały o nadaniu Me-
dali „Zasłużony dla Miasta Luboń”: 
Benonowi Mateckiemu (pośmiertnie), 
prof. Krzysztofowi Molińskiemu i dr. 
Zdzisławowi Szafrańskiemu. Teraz 
medale wręczyły: Burmistrz Małgo-
rzata Machalska i Przewodnicząca 
RML – Teresa Zygmanowska. Dla 
śp. Benona Mateckiego odebrał jego 
syn – Janusz) (więcej: czytaj na str. 
4 i 29).

Głosy mieszkańców
Najpierw, przybyły na sesję z ul. 

Traugutta – Włodzimierz Kościak 
– zwrócił się z apelem do radnych 
w sprawie zmiany Miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego (mpzp) „Lasek – rejon ul. 

Wirowskiej”, przyjętego przez RML 
w maju 2010 r. Mieszkaniec stwier-
dził, że obowiązujące aktualnie za-
pisy planu obejmujące powyższy 
rejon uniemożliwiają mu zagospo-
darowanie działek, do których ma 
tytuł prawny. W ubiegłym roku (po-
przednia RML) omawianym proble-
mem zajmowała się Komisja Komu-
nalna RML, która zaopiniowała 
pozytywnie część wniosku W. Ko-
ściaka, informując o swoim stano-
wisku ówczesnego burmistrza. Poza 
tym w ubiegłorocznym budżecie nie 
było odpowiednich środków na po-
nowne wywołanie ww. Mpzp. Obec-
nie sprawa będzie powtórnie anali-
zowana przez nowe władze miasta 
przy udziale zainteresowanego.

Stały obserwator sesji – Robert 
Korcz – zapytał, czy zajęto się spra-
wą zgłaszaną przez niego na paź-
dziernikowej sesji ubiegłego roku 
dotyczącą zasypywania lubońskiej 
żwirowni szkodliwymi dla środowi-
ska śmieciami. W odpowiedzi usły-
szał, że sprawą zajął się Wydział 
Planowania, Rozwoju i Ochrony 
Środowiska. Na teren żwirowni uda-
li się strażnicy miejscy. Stosowną 
kontrolę przeprowadziła również 

Przyjęto budżety na 2014 i 2015 r.
Relacja z 3. sesji Rady Miasta Luboń (29.12.2014 r.)

Regionalna Dy-
rekcja Ochrony 
Środowiska 
(RDOŚ) w Po-
znaniu. O wyni-
kach przeprowa-
dzonych kontro-
li Robert Korcz 
zostanie poinfor-
mowany.

Zmiana bu-
dżetu 2014

U schyłku 
roku (dwa dni 
przed jego zakoń-
czeniem – przy-
pis redakcji), po 
raz pierwszy 
i ostatni nowi 
radni, dokonali 
zmiany budżetu 
za 2014 r., której konsekwencją była 
również zmiana w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej (WPF). Zmiany 
miały charakter techniczny, dosto-
sowujący i obejmowały dwie auto-
poprawki. Pierwsza dotyczyła za-
kończenia prac związanych z prze-
prowadzeniem wyborów samorzą-
dowych, druga zmiany planu �nan-
sowego Biura Majątku Komunalne-
go (BMK). Zmieniono więc docho-
dy i wydatki miasta na 2014 rok. 
Dochody budżetu zmniejszono 
o kwotę 3 568 149 zł. Między inny-
mi o 936 000 zł umniejszono spo-
dziewane wpłaty z tytułu odpłatne-
go nabycia prawa własności oraz 
prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości, wpływy pochodzą-
ce z podatku od czynności cywil-
noprawnych zmniejszono o 500 000 zł, 
zmniejszono też wysokość dochodów 
z podatku od osób prawnych 
o 310 000 zł. W sumie dochody bu-
dżetu zmniejszono do kwoty 
75 633 221,26 zł. Jednocześnie 
zmniejszono wydatki budżetu o tę 
samą kwotę 3 568 149 zł, tj. do kwo-
ty 84 247 435,26 zł. Między innymi 
wydatki bieżące zwiększono 
o 1 351 852 zł z tytułu zwrotu do 
budżetu państwa subwencji ogólnej 
za lata poprzednie, dotacje podmio-
towe dla niepublicznych jednostek 
oświaty zmniejszono o 120 800 zł, 
wydatki majątkowe na inwestycje 
zmniejszono o 457 000 zł (zaplano-
wana kwota, której nie wykorzysta-
no, była przeznaczona na wymianę 
wewnętrznych instalacji wodocią-
gowej i hydrantowej w SP 2 i SP 4, 

są planowane w okresie wakacji 
letnich 2015 r.).

Wydatki niewygasające
Zgodnie z ustawą o �nansach 

publicznych radni przyjęli jedno-
głośnie uchwałę w sprawie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Chodzi tu o kwotę 
2 821 006 zł, która zostanie wydana 
do 30 czerwca 2015 r. m.in. na bu-
dowę i przebudowę dróg i chodników, 
budowę oświetlenia publicznego, 
prace projektowo-drogowe czy roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 1.

Budżet na 2015 r.
Radni uchwalili dochody budże-

tu na rok bieżący w kwocie 79 989 387 zł. 
Do najważniejszych źródeł docho-
du budżetu miasta należą m.in.: 
podatek dochodowy od osób �zycz-
nych – 28 724 972 zł, subwencja 
z budżetu państwa – 17 254 652 zł, 
podatek od nieruchomości – 
12 800 000 zł. Jednocześnie uchwa-
lono wydatki budżetowe na kwotę 
87 242 297 zł. Należą do nich m.in. 
wydatki: na oświatę i wychowanie 
– 37 311 668 zł, gospodarkę komu-
nalną i ochronę środowiska – 
13 288 560 zł, transport publiczny 
i łączność – 9 885 788 zł, pomoc 
społeczną – 8 495 444 zł, drogi pu-
bliczne – 6 766 280 zł. Tak więc 
de�cyt tegorocznego budżetu wy-
niesie 7 252 910 zł i zostanie s�-
nansowany zaciągniętymi kredy-
tami i pożyczkami. Zanim doszło 
do głosowania nad projektem oma-
wianego budżetu, przedstawiono 
opinie poszczególnych komisji, któ-

cd.  
obok

n
 Na 3. sesji Rady Miasta jednym z pierwszych punktów było wysłu-
chanie przybyłych na obrady mieszkańców. Włodzimierz Kościak 
przedstawia radnym swój problem. Poza stołem obrad, na miejscu 
dla obserwatorów (pod ścianą z lewej), na pierwszym planie stały 
bywalec na sesjach Robert Korcz   fot. Paweł Wolniewicz
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Kto może głosować?

Do głosowania upoważnio-
na jest młodzież w wieku 
13-21 lat, zameldowana na 

stałe w Luboniu, po okazaniu do-
kumentu tożsamości.

Kiedy i gdzie?
Luboń podzielono na 4 ob-

wody głosowania, są tożsame 
z obwodami szkół podstawowych 
(nazwy ulic znajdują się na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta: 
http://lubon.pl/contents/conten-
t/15/304). Głosowanie odbywa się 
w piątek, 23 stycznia w budynkach 

Wybory 
do Młodzieżowej Rady Miasta
23 stycznia 2015 r.

lubońskich szkół podstawowych 
w godz. 10 – 18.

Jak głosować?
Na karcie do głosowania należy 

postawić krzyżyk przy nazwiskach 
maksymalnie 15 kandydatów. Po-
stawienie znaku „x” obok nazwisk 
więcej niż 15 osób albo nieposta-
wienie go w żadnej kratce, powo-
duje, że głos jest nieważny.

Komisja i terminy
Miejska Młodzieżowa Komisja 

Wyborcza w składzie: Dominika 
Kędziora (przewodnicząca), Romu-
alda Suchowiak, Angelika Stefaniak 

(sekretarz), Monika Pigłowska, Elż-
bieta Zapłata-Szwedziak i Emilia 
Bryś dokonała rejestracji 22 kandy-
datów na radnych (termin ich zgła-
szania upłynął 29 grudnia 2014 r.). 
Ze względu na brak wymaganej 
liczby podpisów na liście poparcia 
nie zarejestrowano jednego kandy-
data – Karoliny Michalak. Zgodnie 
z kalendarzem wyborczym do 20 
stycznia 2015 r. trwa kampania wy-
borcza.

Poniżej przedstawiamy nazwiska 
22 osób ubiegających się o manda-
ty radnych MRM wraz z krótkimi 
autoprezentacjami.

(S)

BARTOSZ  CZEKAŁA
18 lat
ul. Dożynkowa
V LO w Poznaniu

Interesuję się medycyną i człowie-
kiem, w przyszłości chcę zostać 
lekarzem. Kandyduję do Młodzie-
żowej Rady Miasta, ponieważ chcę stworzyć nowe 
miejsca spotkań dla młodzieży oraz zająć się or-
ganizacją imprez masowych i kulturalnych, które 
ubarwią życie mieszkańców.

JAKUB  JELIŃSKI
17 lat
ul. 11 Listopada
VII LO Poznań  
(pro�l matematyczno - 
- �zyczny, kl. II)
radny MRM

Interesuję się sportem i muzyką. Działałem w Mło-
dzieżowej Radzie Miasta. Tak jak dotychczas 
ważne będą dla mnie zagadnienia związane ze 
sportem, edukacją oraz włączeniem młodzieży 
w pracę MRM.

MICHAŁ JELIŃSKI
15 lat
ul. 11 Listopada
Gimnazjum nr 2, kl. III

Interesuję się motoryzacją oraz 
sportem. Wolny czas lubię spę-
dzać ze znajomymi na świeżym 
powietrzu. Kandyduję do MRM ponieważ chciał-
bym wprowadzić więcej obiektów sportowych, 
ścieżek rowerowych i atrakcji w przestrzeni pu-
blicznej.

NATALIA  KAŹMIERCZAK
16 lat
ul. Dojazdowa
LO Puszczykowo  
(pro�l humanistyczno-
-artystyczny, kl. I)
radna MRM

Od dzieciństwa jestem zafascynowana muzyką, a swo-
ją pasję rozwijam w lubońskim zespole „Formoza” 
prowadzonym przez panią Dominikę Barabas. Jestem 
osobą kreatywną i konsekwentną, której nie brakuje 
odwagi w dążeniu do podejmowania różnego rodzaju 
działań. Chciałabym, aby młodzi ludzie również mieli 
wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście.

OLIWIA  KRÜGER
15 lat
ul. Niezłomnych
Gimnazjum nr 2  
Luboń (kl. III)

Interesuję się sportem (piłką noż-
ną, lekkoatletyką i pływaniem). 
Lubię aktywnie spędzać wolny czas! W Młodzie-
żowej Radzie Miasta chciałabym odciągnąć moich 
rówieśników od komputerów, m.in. przez zor-
ganizowanie wspólnych biegów (Młodzieżowy 
Klub Biegacza) i rajdów rowerowych.

ADAM  IWIŃSKI
16 lat
ul. 1 Maja
Zespół Szkół  
Komunikacji Poznań

Lubię jeździć na deskorolce, ko-
cham lato i chciałbym móc wyra-
żać swoją opinię w Młodzieżowej 
Radzie Miasta. Na początku chciałbym zmienić estetykę 
naszego Lubonia na nieco ciekawszą! Zwykłe, szare 
miejsca można uczynić pełnymi kolorów, wystarczy 
ktoś zmobilizowany! Czy istnieje ktoś, kto wolałby 
widzieć w drodze do pracy, szkoły czy sklepu zwykłe 
szare obrazy, a nie radosne i poprawiające humor? Ja 
myślę, że nie znajdzie się wiele takich osób.

ŁUKASZ  KALINOWSKI
14 lat
ul. Konarzewskiego
Gimnazjum nr 2 Luboń (kl. II)

Zainteresowania: muzyka, od 
2009 r. chór „Poznańskie Sło-
wiki”. Obecnie zastępca przewod-
niczącego Samorządu Uczniowskiego.
Cele: współpraca z LOSiR-em, Ośrodkiem Kul-
tury i Biblioteką Miejską; nawiązanie kontaktów 
z byłymi sportowcami zamieszkałymi w Luboniu 
i okolicy; rozmowy o problemach młodzieży.

WIKTORIA  KUCHARSKA
16 lat
ul. 11 Listopada
XI LO Poznań
radna MRM

Od urodzenia mieszkam w Lubo-
niu. Moją pasją jest jazda konna 
oraz taniec. Byłam radną w poprzedniej kadencji 
MRM. Udało nam się wspólnie zrealizować wiele 
pomysłów, które nadal rodzą się w mojej głowie. 
Jestem osobą sumienną i bardzo kontaktową, 
dlatego myślę, że mogłabym spełnić się w roli 
młodzieżowej radnej po raz kolejny.

PAWEŁ  ANTUCHOWSKI
17 lat
ul. Szkolna
III LO w Poznaniu
kandydował do MRM w 2013 r.

Jestem aktywnym członkiem stowarzy-
szenia „Młodzi dla Poznania” oraz sa-
morządu mojej szkoły. Jako radny chciałbym reaktywować 
w naszym mieście kino oraz stworzyć Młodzieżową Komisję 
Oświaty, która wpierałaby i rozwijała ofertę zajęć pozalek-
cyjnych, wspierała samorządy uczniowskie oraz wspierała 
i wdrażała ideę tutoringu. Poza tym chciałbym zorganizo-
wać serię debat dotyczących różnych sfer życia w naszym 
mieście. Myślę, że będę godnie reprezentować interesy lu-
bońskiej młodzieży.

re go analizowały – wszystkie zaopi-
niowały go pozytywnie. Radnych 
zapoznano również z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej (RIO), 
z zastrzeżeniem, w którym wskazu-
je nazbyt optymistyczne planowanie 
dochodów z tytułu udziału w podat-
ku dochodowym od osób �zycznych 
i ze sprzedaży majątku, na co wska-
zuje ich wykonanie w latach poprzed-
nich. Jednocześnie RIO wydała po-
zytywną opinię o możliwości s�nan-
sowania de�cytu. Głosując, radni 
przyjęli projekt uchwały budżetowej 
z autopoprawkami burmistrza. W kon-

sekwencji budżetu uchwalono Wie-
loletnią Prognozę Finansową (WPF) 
dla naszego miasta na lata 2015-2025 
(tym samym straciła moc dotych-
czasowa prognoza 2014-2024). Rów-
nież projekt tej uchwały pozytywnie 
zaopiniowały komisje RML i RIO. Ta 
ostatnia, wniosła podobne zastrze-
żenie, co w przypadku budżetu.

Inne
Radni przyjęli również Gminny Qn

Program Pro�laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Program 
Przeciwdziałania Narkomanii

Podjęto także uchwałę w spra-Qn

wie Programu Usuwania Azbestu 
do 2032 r. i przeznaczenia środków na 
zadanie polegające na usuwaniu oraz 
unieszkodliwianiu wyrobów azbe-
stowych w br., realizowane wspólnie 
z Powiatem Poznańskim.

Zatwierdzono plan pracy Komisji Qn

Rewizyjnej na 2015 rok.
Wreszcie, wprowadzono zmianę Qn

w uchwale sprzed dwóch lat w sprawie 
opłaty od posiadania psów. Zwolnio-
no w niej z tej opłaty tych lubonian, 
którzy adoptują psa ze schroniska.

Wolne głosy i wnioski
W tym punkcie dyskutowano 

m.in. o zwolnieniu z opłat targowych 
handlujących na Kozim Rynku przy 
ul. Targowej.

O budowie chodników w ulicach Qn

Azaliowej i Nagietkowej.
Jak bumerang wrócił temat opła-Qn

ty od posiadania psów i ich czipo-
wania.

Sesja trwała od godz. 17 do 
21.20

Paweł Wolniewicz
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Uwaga Młodzi 
w wieku od 13 do 21 lat!
Macie szansę zagłosować  
na swoich przedstawicieli  

w Młodzieżowej Radzie Miasta Luboń
23 stycznia 2015 r.

OLIWIA  MIŁEK
15 lat
ul. Buczka
Gimnazjum nr 2 Luboń
kandydowała  
do MRM w 2013 r.

Interesuje mnie piłka nożna. Mam 
ogromne chęci do działania na terenie Lubonia, 
stąd moja kandydatura. Między innymi chcę or-
ganizować turnieje (sportowe, kulinarne itp.), 
na które będą zapraszani ludzie znani w danych 
dziedzinach. Do tego marzy mi się, żeby każdy 
z nas w Luboniu zostawił po sobie jakiś ślad, 
dlatego chcę wprowadzić akcje tego typu.

MARTA  NEHRING
14 lat
al. Jana Pawła II
Gimnazjum nr 2  
Luboń (kl. II)

Na co dzień interesuję się 
jeździectwem oraz literaturą. 
W MRM chcę wraz z innymi współpraco-
wać z młodzieżą oraz integrować się z całą 
lubońską społecznością.

KRYSTIAN  SOBALA
17 lat
ul. Łączna
LO w Puszczykowie
radny MRM

W tej kadencji chciałbym 
w Luboniu stworzyć miej-
sce dla młodzieży, gdzie spokojnie mogłaby 
spędzać wolny czas, np. przy ognisku.

SEBASTIAN  STEFANIAK
17 lat
ul. Źródlana
Technikum Ekonomiczno- 
-Handlowe w Poznaniu  
(kierunek: hotelarstwo)

Interesuję się piłką nożną oraz in-
nymi sportami. W MRM chciałbym lepiej zagospoda-
rować halę LOSiR, np. na różnego rodzaju wydarzenia 
sportowo-charytatywne dla dzieci i młodzieży (tur-
niej piłki nożnej, siatkowej, koszykowej), dyskoteki, 
zabawy taneczne dla młodzieży (np. w stylu lat 80., 
90.), spotkania dla dzieci z przedszkoli w celu czytania 
książek lub innych tego typu rzeczy.

KAROLINA  TÓRZ
17 lat
ul. Piotra Skargi
VI LO Poznań  
(pro�l językowo-ekonomiczny)
radna MRM

Interesuję się sportem, głównie 
piłką nożną oraz kolekcjonuję autografy. Jako rad-
na chciałabym umożliwić młodzieży wyjazdy na 
mecze Lecha Poznań, na zwiedzanie Inea Stadionu, 
a także zorganizować w Luboniu pchli targ. Liczę 
na Wasze głosy i zapraszam na wybory!

REBECCA  MONTANARO
14 lat
ul. Wschodnia
Gimnazjum nr 2 Lu-
boń (kl. II)

Należę do ZHP, gram na gi-
tarze i uwielbiam spędzać 
czas w towarzystwie. Będąc w MRM chcia-
łabym zaprzyjaźniać się z innymi i razem 
pokolorować Luboń.

ANNA  STADNICZENKO
14 lat
ul. Niezłomnych
Gimnazjum nr 2 Luboń

Interesuję się podróżami, foto-
gra�ą, sportem i plastyką. Jako 
kandydatka do MRM chciała-
bym, aby pewna część budżetu miasta została 
przeznaczona na założenie klubów sporto-
wych, m.in. siatkarski i koszykarski.

SZYMON  WASIELEWSKI
17 lat
ul. Kolonia PZNF
Zespół Szkół Ekonomicznych 
nr 1 w Poznaniu

Moje zainteresowania to jazda 
na deskorolce oraz muzyka. Dla-
czego startuję do MRM? Ponieważ mieszkam od 
urodzenia w Luboniu i chciałbym też mieć swój 
wkład w ulepszanie mojego miasta. Chciałbym, 
aby powstało więcej miejsc rekreacji, np: boiska 
sportowe (orliki), parki, gdzie ludzie w różnym 
wieku będą się spotykali i spędzali czas na świe-
żym powietrzu.

PIOTR  MICHALAK
18 lat
ul. Długa
Zespół Szkół Samochodowych 
im. inż. Tadeusza Tańskiego 
w Poznaniu

Mieszkam w Luboniu od 
urodzenia. Interesuję się motoryzacją, któ-
rej oddaję się w wolnym czasie. Myślę, ze 
spełniłbym się w roli młodzieżowego rad-
nego, ponieważ mam wiele pomysłów, które 
pragnę zrealizować.

FILIP  WESOŁOWSKI
14 lat
ul. Jana Panka
Gimnazjum nr 1 Luboń

W gronie znajomych jestem 
znany jako Farmer. Intere-
suję się głównie aktorstwem, 
montażem �lmów oraz elektroniką. Jestem człon-
kiem wielu organizacji i stowarzyszeń. Planuję 
zwiększyć ilość zawodów oraz konkursów dla 
młodzieży na terenie Lubonia.

BARTOSZ  WILCZEK
18 lat
ul. Lipowa
Technikum Ekonomiczno-Han-
dlowe Poznań (pro�l: logistyk)
radny MRM

Moje zainteresowania wynikają 
z pro�lu nauki – zajmuje mnie w szczególności 
transport. W wolnym czasie lubię jeździć na ro-
werze. Chciałbym organizować więcej wydarzeń 
dla młodzieży, np. grę miejską, stworzyć młodzie-
żowy klub kibica Lecha Poznań. Chciałbym też, 
żeby MRM ściśle współpracowała z samorządami 
uczniowskimi szkół.

PAULINA  WYDRZYŃSKA
15 lat
ul. Mazurka
Gimnazjum nr 1  
Luboń (kl. III)

Jednym z moich zainteresowań 
jest sport. Głównie piłka ręczna i lekkoatletyka. 
Uwielbiam też czytać książki. Jeśli chodzi o pracę 
w MRM, chciałabym działać jako „Głos młodzieży 
Jedynki”. Starać się wprowadzać w miarę możli-
wości pomysły kolegów i koleżanek z szkoły.

MIKOŁAJ MARCINKOWSKI
16 lat
ul. Grzybowa
Technikum Komunikacji  
Poznań (pro�l: technik  
informatyk, kl. I) radny MRM

W wolnym czasie gram w piłkę nożną 
oraz w gry komputerowe. Jako radny 
mógłbym zaoferować mnóstwo pomysłów, doświadcze-
nie związane z uczestnictwem w poprzedniej kadencji, 
a także zaangażowanie i umiejętność współpracy. Moje 
najbardziej interesujące wizje to: organizowanie turnie-
jów gier komputerowych między szkołami, utworzenie 
wspólnego miejsca spotkań dla młodzieży i osób star-
szych oraz wiele innych, które poznacie, jeśli na mnie 
zagłosujecie.
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Rozpoczęła się budowa kanału Qn

sanitarnego w ul. 1 Maja. Zakres 
inwestycji obejmuje budowę kana-
łu sanitarnego wraz z przyłączami 
oraz wykonanie kanału deszczowego. 
Aktualnie prace prowadzone są na 
odcinku ul. Ogrodowej.

15 grudnia 2014 r. odbył się od-Qn

biór końcowy prac polegających na 
przebudowie kanalizacji deszczowej 
oraz odtworzeniu nawierzchni ul. 
Cieszkowskiego.

Firma „Rembud” kontynuuje prace Qn

przy rozbudowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Prowadzone są prace zwią-
zane z wykonaniem wewnętrznych 
instalacji sanitarnych.

23 grudnia 2014 r. przeprowa-Qn

dzono odbiór końcowy wymiany ist-
niejącej nawierzchni tłuczniowej na 
nawierzchnię z kostki brukowej, be-

tonowej wraz z wykonaniem rowów 
bezodpływowych oraz przebudowę 
urządzeń infrastruktury technicznej 
(przestawienie słupa energetyczne-
go) na ul. Dąbrowskiego, na długo-
ści 181 m.

Zakończyły się roboty budowlane Qn

związane z budową sieci wodociągowej 
w ul. Konwaliowej i Owocowej.

Firma FFA Sp. z o.o. wykona-Qn

ła montaż lamp oświetleniowych 
w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

Trwają prace przygotowawcze do Qn

ogłoszenia przetargu na budowę ul. 
Brzechwy. Inwestycja będzie polegać 
na wymianie kanału deszczowego, 
budowie kanału sanitarnego i na-
wierzchni z kostki betonowej.

Wydział Inwestycji UML

Inwestycje komunalne

Przypominam wszystkim prowadzącym punkty sprzedaży napo-
jów alkoholowych na terenie Lubonia o obowiązku składania 
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 

rok. Ostateczny termin wpływu I raty na konto Urzędu Miasta Luboń 
musi nastąpić do 31 stycznia 2015 r.

Beata Dudkiewicz
Wydział Podatków i Opłat 

Urząd Miasta Luboń

Uwaga Przedsiębiorcy !!!

W najhuczniejszą noc w roku 
– z 31 grudnia na 1 stycznia 
– w Luboniu zniszczono aż 

13 znaków drogowych i 20 ulicznych 
koszy na śmieci. Do aktów wandali-
zmu doszło na terenie całego miasta. 
Najmniej ucierpiał plac Edmunda 
Bojanowskiego i pętla autobusowa 
w Żabikowie, za to już kawałek dalej 
– na ul. Poniatowskiego przed skrzy-
żowaniem z Kościuszki nie ocalał 
żaden z 3 pojemników na odpady, 
które zainstalowano przy przystan-
kach autobusowych. Tej nocy kosze 
zniszczono też m.in. na ul. ks. Streicha, 

Sobieskiego, Walki Młodych i Armii 
Poznań. W sumie, rankiem 2 stycznia 
pracownikom Kom-Lubu udało się 
naprawić jedynie 12 z 20 ulicznych 
pojemników na śmieci w Luboniu, 
aż 8 trzeba było wymienić na nowe. 
Ucierpiały znaki drogowe m.in. na 
ul. Poniatowskiego, Dębieckiej, przy 
rondzie Żabikowskim (fala?), Powstań-
ców Wlkp. Jak twierdzi Kom-Lub, 
sylwestrowe zniszczenia to norma, 
ale w tym roku było ich więcej niż 
wcześniej.

HS

Krajobraz 
posylwestrowy

Przed dwoma miesiącami pisa-
liśmy o wymianie kanału desz-
czowego w ul. Cieszkowskiego 

(czytaj „WL” 11-2014, str. 14). Pod 
koniec ub. roku inwestycja została 
zakończona. W następnym etapie 
(2. połowa br.) kanał będzie prze-
dłużony od ul. Okrzei i pociągnięty 
wzdłuż całej ul. Wschodniej (Nowe 
Centrum Lubonia – NCL). Będzie 
również budowany kanał sanitarny 

w ul. Wschodniej na odcinku od ul. 
Kopernika do mającego powstać ron-
da u zbiegu ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła II. Jak się dowiedzieliśmy, pro-
jekt i pozwolenie na budowę już są. 
Planowana jest również instalacja 
oświetlenia w NCL (obecnie luboński 
magistrat oczekuje na pozwolenie 
na budowę).

PAW

Pierwszy etap 
zakończony

n
Po zakończeniu robót ziemnych w ul. Cieszkowskiego odtworzono na-
wierzchnię jezdni w linii wykonywanego kanału oraz warstwę ścieralną na 
całej szerokości drogi   fot. Paweł Wolniewicz

Przed jesiennymi wyborami 
samorządowymi zainicjo-
waliśmy cykl pytań do urzę-

dujących władz oraz kandydatów 
na stanowisko Burmistrza i do 
Rady Miasta. Ponieważ ta for-
ma kontaktowania się z władzą 
przyjęła się, kontynuujemy ją, 
zamieszczając kolejne pytania 
i odpowiedzi.

Maria B. – pytanie do burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej: W poro-
zumieniu wyborczym, które Pani 
podpisała z Forum Mieszkańców 
Nowego Centrum Lubonia, była 
obietnica, że jedną z pierwszych 
inwestycji nowych władz będzie 
budowa już zaprojektowanych 
ulic w śródmieściu. Kiedy i w ja-
kim zakresie zamierza się Pani 
z tego wywiązać i skąd będą środ-
ki na budowę?

Małgorzata Machalska: Prace 
związane z budową ulic w NCL 
rozpoczną się już w drugiej poło-
wie 2015 r. Zostanie wówczas 
ogłoszony przetarg na budowę 
kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 
Wschodniej od ul. Kopernika do 
Cieszkowskiego wraz z budową 
nawierzchni na ul. Wschodniej na 
odcinku od ul. Kopernika do pla-
nowanego ronda ul. Wschodnia 
– al. Jana Pawła II. Zakończono 
już prace poszerzenia kanału desz-
czowego w ul. Cieszkowskiego, 
umożliwiające włączenie kanału 

deszczowego z ul. Wschodniej 
w kanał w ul. Cieszkowskiego. 
Inwestycja będzie realizowana ze 
środków budżetu Miasta. Planu-
jemy ubieganie się również o środ-
ki zewnętrzne.

Zygmunt K.: Dlaczego Forum 
Obywatelskie Luboń zagarnęło 
wszystkie stanowiska we władzy 
miasta?

Małgorzata Machalska: Nie jest 
prawdą, że Forum Obywatelskie 
Luboń objęło wszystkie stanowiska 
we władzy miasta, lecz że objęło 
ich przeważającą większość. Wy-
nika to z matematycznej przewa-
gi radnych FOL w Radzie Miasta, 
ale przede wszystkim jest konse-
kwencją przyjęcia odpowiedzial-
ności za decyzje podejmowane 
w mieście.

Krystyna W.: Do przychodni 
przy ul. Wschodniej bardzo trud-
no się dostać z powodu dziur, 
błota, braku parkingu. Co zamie-
rza się z tym zrobić?

Małgorzata Machalska: W dru-
giej połowie br. zostanie ogłoszo-
ny przetarg na budowę kanału 
deszczowego i nawierzchni ul. 
Wschodniej na odcinku od ul. 
Kopernika do planowanego ronda 
u zbiegu ul. Wschodniej i al. Jana 
Pawła II. Inwestycja ta częściowo 
poprawi dojazd do przychodni przy 
ul. Wschodniej.

Pytania do władz

Minister Administracji i Cy-
fryzacji Andrzej Halicki 
ponownie powołał Grażynę 

Wróblewską na stanowisko prezesa 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(RIO) w Poznaniu.

RIO jest państwowym organem 
nadzoru i kontroli gospodarki �-
nansowej. Sprawuje nadzór nad 
działalnością jednostek samorządu 
terytorialnego z Wielkopolski w za-
kresie spraw �nansowych oraz do-

konuje kontroli �nansów i zamówień 
publicznych.

Grażyna Wróblewska ma wie-
loletnie doświadczenie na stanowi-
sku prezesa RIO (od 2008 r.), jest 
także przewodniczącą Krajowej Rady 
Regionalnych Izb Obrachunkowych. 
Wcześniej była wiceprezesem Izby 
w Poznaniu.

Tomasz Stube
rzecznik prasowy  

wojewody wielkopolskiego

Prezes RIO
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Podczas dru-
giej sesji 
Rady Mia-

sta Luboń (RML) 
podjęto uchwałę 
o wynagrodzeniu 
dla nowej Bur-
mistrz Lubonia 
Małgorzaty Ma-
chalskiej. Cieka-
wi byliśmy, co 
myśli społecz-
ność lokalna 
o wysokości 
przyznanego ta-
kiego miesięcz-
nego wynagro-
dzenia?

Bezwzględ-
na większość 57% osób pytanych 
uznała, że to za dużo. Często gło-
śno porównywano tę pensję do 
własnych zarobków. Dodawano też 
komentarze: „W tym naszym urzę-
dzie i tak nic nie robią”, „Jak na 
początek kariery burmistrza to 
zdecydowanie za dużo”, „Dotych-
czas poznałem M. Machalską ze 
zdjęć”, „Wystarczająca wypłata by-
łaby 8 tys. brutto”, „Jeśli to są pie-
niądze za pokazywanie się i uści-
ski dłoni to stanowczo za dużo”, 
„Nie poznałem żadnego konkret-
nego programu dla Lubonia, a że 
chce coś zrobić, to za mało – przy-
słowie mówi – dobrymi chęciami 
jest wybrukowane piekło”, „Ja cięż-
ko pracuję i mam bardzo odpo-
wiedzialne stanowisko a zarabiam 
4,5 tys.” „O 2 tysiące za dużo”, „Co 
ja mam powiedzieć jak mam 1100 zł 
emerytury, za 30 lat ciężkiej pracy”, 
„To więcej niż moja renta na cały 
rok”, „To co się teraz dzieje to roz-
bój w biały dzień”, „Lepiej zacząć 
od mniejszej a podnosić za zasłu-
gi”, „Pensja powinna być związana 
bezpośrednio z dochodami miasta, 
im więcej zarobi dla Lubonia, to 
tym więcej dostanie pensji (oczy-
wiście bez kredytów)”, „Burmi-
strzowanie to podobno służba 
publiczna, a nie ciepła posadka”, 
„W biznesie to rozumiem, zarobił 
to wypłaca sobie i pracownikom, 
ale takie duże pieniądze z naszych 
podatków?”, „Powinna zarabiać 
tyle, co zwykły pracownik, za te 
kawki ciasteczka i różne spotkania 
– to za dużo”, „Za pracę bez więk-
szej odpowiedzialności, za wygod-
nym biurkiem w ciepełku”, „Jeste-
śmy zbyt biednym miastem”, „Po-
łowę tego”, „To się w głowie nie 
mieści”.

Odpowiedź „w sam raz” typo-
wało 26% mieszkańców. Argumen-
towano niekiedy: „Pensja powin-
na być godziwa, żeby nie było 
korupcji”, „Pod warunkiem, że 
będzie robić dużo dla Lubonia”, „To 
jest bardzo wysokie stanowisko 
i osoba taka musi odpowiednio 
zarabiać”, „Ma dużo do zrobienia 

i w nią wierzę”, „Teraz czekam na 
to, co zrobi”, „Dobry burmistrz na 
siebie zarobi!”, „Teraz władza w rę-
kach kobiet, to musi być lepiej”, 
„W końcu to jest Burmistrz!”, „Po 
odliczeniu podatków, na rękę ta 
kwota będzie inna”, „Może trochę 
za dużo jak na początek, ale jest 
ambitna i nadgoni za poprzedni-
ków”.

11% nie miało zdania na temat 
takiej wysokości zarobków nowej 
pani burmistrz, czasem kwitowa-
no: „Nie mam pojęcia”, „Nie znam 
jej zakresu obowiązków”, „Nie in-
teresuje mnie to” „Ja zarabiam 
kilkakrotnie mniej”, „Wynagrodze-
nie powinno być odzwierciedleniem 
zasług i efektów pracy – być może 
to za mało, a być może za dużo?”

Właściwie w sondażu ulicznym 
prawie nikt nie mówił, że to za 
mało, ale w sondażu przeprowa-
dzonym na portalu www.wiesci-
lubonskie.pl, 9 osób na 74 zazna-
czyło „za mało”. Łącznie dało to 
3% wynik.

Inaczej jak na ulicy, w kwestii 
wynagrodzenia rozłożyły się głosy 
u nowej władzy Lubonia. Zdecy-
dowana większość 21 na 24 (87,5%) 
pytanych uznała, że to są zarobki 
w sam raz. Komentarze dodali 
radny P. Wolniewicz – „biorę pod 
uwagę zakres obowiązków i odpo-
wiedzialności za miasto” oraz T. 
Zygmanowska – „w porównaniu 
z innymi burmistrzami naszego 
powiatu”. Dwóch radnych: A. Dwo-
raczyk i M. Samulczyk uznało, że 
to za duża pensja. Ten drugi dodał: 
„Jest to pierwsza kadencja i 35% 
dodatku specjalnego to za dużo”. 
Jeden radny A. Okupniak nie 
chciał się wypowiadać na ten te-
mat.

Odpytano łącznie 341 osób. 
Sondaż uliczny przeprowadzali: 
Krystyna Ruszkowska, Maria Wie-
czorek, Agnieszka Witkowska, 
Paweł Wolniewicz (także wśród 
radnych). Na stronie www.wiesci-
lubonskie.pl – Rafał Wojtyniak.

oprac. PPR

Sondaż
Czy pensja dla nowej pani Burmistrz w wysokości ponad 
11,5 tys. zł brutto to: za dużo, za mało czy w sam raz?

z mało
3%

w sam 
raz

26%

za 
duo
57%

odmówiło 3%
Odpowiedzi mieszkaców

za mało 3%

nie ma 
zdania 11%

Co roku na polskich drogach 
prowadzi się tysiące akcji ra-
towniczych spowodowanych 

wypadkami drogowymi, w których, 
by uratować życie pasażerów, liczy się 
każda sekunda. Konstrukcja, wzmoc-
nienia i systemy bezpieczeństwa po-
jazdów to zawsze wyzwanie dla grupy 
ratowniczej. Na drogach jeździ set-
ki modeli samochodów i każdy jest 
inaczej skonstruowany. Gdy nożyce 
natkną się na wzmocnienie – pękają. 
Znalezienie i odłączanie akumula-
torów też wbrew pozorom nie jest 
łatwe. Podobnie ma się sprawa z po-
duszkami powietrznymi. Dlatego, aby 
przyspieszyć wydobycie pasażerów 
z rozbitego pojazdu, opracowano eu-
ropejski system „Karta ratownicza 
pojazdu”.

Odpowiednią dla modelu samo-
chodu kartę można wydrukować na 
kolorowej drukarce i po złożeniu, 
umieścić w osłonie przeciwsłonecz-
nej kierowcy. Jednak dla bezpieczeń-
stwa i uniknięcia pomyłek w iden-
ty�kacji właściwej karty, organiza-
torzy akcji rekomendują zgłoszenie się 
po nią do autoryzowanych punk-
tów.

Służba ratownicza musi wiedzieć, 
że w samochodzie znajduje się kar-
ta ratownicza. Temu służy umiesz-
czenie na samochodzie specjalnej 
nalepki. Należy ją przykleić od wnę-
trza pojazdu w lewym dolnym rogu 
szyby (od strony kierowcy) tak, by 
nie ograniczała widoczności kierow-
cy.

Karta ratownicza („rescue sheet”) 
to zestandaryzowana informacja, 
która na karcie papierowej w forma-
cie A4 przedstawia schemat pojazdu 
z zaznaczonymi najważniejszymi dla 
służb ratowniczych elementami 
umiejscowienia wzmocnień karose-
rii, rozmieszczenia poduszek bez-
pieczeństwa czy też gazowych napi-
naczy pasów. Pozwala często skrócić 
czas akcji ratowniczej o 30%, o 6 – 9, 
często decydujących, minut.

Najbliższe punkty, które wydają 
karty ratownicze: Auto Compol SA 
– Luboń, ul. Rivoliego 2B; Spółka 
Komandytowa – Komorniki ul. Pla-
tynowa 2; Poznań, ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 i ul. Dąbrowskiego 449-
451.

N.K.

Z kartą bezpieczniej
Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować Ci 
życie

Wśród świątecz-
nych elemen-
tów, które na 

początku grudnia pojawi-
ły się na ulicach Lubonia, 
oprócz świetlnych ozdób 
na latarniach głównych 
ulic oraz choinek z lamp-
kami (pl. E. Bojanowskie-
go), w tym roku w kilku 
miejscach miasta stanęły 
zielone ludki. Powsta-
ły na bazie ulicznych 
kwietników. Niektórzy 
lubonianie twierdzą, że 
nie do każdego otoczenia 
pasują (np. przy Krzyżu 
Milenijnym i tablicach 
pamiątkowych na ul. Po-
wstańców Wlkp.) (S)

Zielone ludki

n
Jedna z nowych, świątecznych ozdób  – zielony osobnik, 
który w podstawie ma niewykorzystywany o tej porze roku 
kwietnik (pl. E. Bojanowskiego)   fot. Hanna Siatka

Przypominamy, że z końcem roku 
minęła ważność wydanych kart. Jed-
nocześnie informujemy, że 8 grudnia 

2014 r. wprowadziliśmy zmiany dotyczące 
terminów ważności Kart „Duża Rodzi-
na”. Karta dla rodzica/opiekuna prawne-
go rodziny wielodzietnej wydawana jest 
bezterminowo, natomiast dzieciom karta 
przysługuje do 18. roku życia. W przy-
padku, gdy dziecko kontynuuje naukę, 
termin ważności karty upływa zgodnie 
z terminem wskazanym na zaświadczeniu 
ze szkoły lub uczelni (jednak nie dłużej 
niż do 25. roku życia).

Wnioski o wydanie/przedłużenie Karty 
„Duża Rodzina” i regulamin są do pobra-
nia na stronie: www.lubon.pl. w Kancelarii 
Urzędu lub w pokoju 018. Przypomina-
my także o możliwości uzyskania Ogól-
nopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wszel-
kich informacji udziela Wydział Oświaty 
Zdrowia i Kultury

UML

Karta „Duża Rodzina”

Program „Duża Rodzina” jest adre-
sowany do rodzin oraz rodzin zastęp-
czych, posiadających trójkę lub więcej 
dzieci, zamieszkałych w Luboniu.
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należy skorzystać z drugiego wyjaz-
du – od ul. Karłowicza.

W przypadku skrzyżowania 
11 Listopada-Żabikowska-Pułaskie-
go, kiedy ruch jest otwarty wzdłuż 
Żabikowskiej, warto pamiętać o tym, 
że pojazdy nadjeżdżające od SP 2 
i wykonujące prawoskręt mogą zająć 
dowolny pas ruchu (3 pasy pomię-
dzy Żabikowską a Kościuszki). Mają 
one bezwzględne pierwszeństwo 
w stosunku do nadjeżdżających od 
Sobieskiego i wykonujących lewoskręt. 
Nie należy kierować się grzeczno-
ściową zasadą, popularną wśród 
kierowców – pojazd wykonujący 
prawoskręt zajmuje skrajnie prawy 
pas, a wykonujący lewoskręt skrajnie 
lewy pas ruchu – gdyż może skoń-
czyć się to tragicznie (z winy wyko-
nującego lewoskręt).

5. Fatalny stan nawierzchni dróg 
– warto sprawdzić, czy są normy 
dopuszczenia drogi do użytku, bo 
jeśli tak, to może wiele powinno być 
zamkniętych.

Urban Sadowski

Od redakcji
Droga w rozumieniu ustawy 

„Prawo budowlane” podlega okre-
sowej kontroli. Art. 62. mówi:

Obiekty te powinny być w czasie Qn

ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę okresowej 
kontroli, co najmniej raz w roku, 
polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego elementów budyn-
ku, budowli i instalacji narażonych 
na szkodliwe wpływy atmosferycz-
ne i niszczące działania czynników 
występujących podczas użytkowania 
drogi (pkt 1);

okresowej kontroli, co najmniej Qn

raz na 5 lat, polegającej na spraw-
dzeniu stanu technicznego i przy-
datności do użytkowania, estetyki 
oraz otoczenia (pkt 2);

Właściwy organ – w razie stwier-Qn

dzenia nieodpowiedniego stanu tech-
nicznego drogi lub jej części, mogą-
cego spowodować zagrożenie: życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska – nakazu-

je przeprowadzenie kontroli, a także 
może żądać przedstawienia eksper-
tyzy stanu technicznego obiektu lub 
jego części (pkt 3).

Z art. 66:
W przypadku stwierdzenia, że Qn

obiekt może zagrażać życiu lub zdro-
wiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 
bądź środowiska albo jest użytkowa-
ny w sposób zagrażający życiu lub 
zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mie-
nia lub środowisku, albo jest w nie-
odpowiednim stanie technicznym, 
albo powoduje swym wyglądem 
oszpecenie otoczenia – właściwy 
organ nakazuje, w drodze decyzji, 
usunięcie stwierdzonych nieprawi-
dłowości, określając termin wyko-
nania tego obowiązku. Właściwy 
organ może zakazać użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części 
do czasu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. Decyzja o zakazie 
użytkowania obiektu podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu i może 
być ogłoszona ustnie. (pkt 1)

Zadania zarządcy drogi zostały 
szczegółowo przedstawione w art. 
20. ustawy o drogach publicznych. 
Najważniejsze z nich to:

utrzymanie nawierzchni drogi, Qn

chodników, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpie-
czających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą (pkt 4),

przeprowadzanie okresowych kon-Qn

troli stanu dróg i drogowych obiek-
tów inżynierskich ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na stan 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym wery�kację cech i wskazanie 
usterek, które wymagają prac kon-
serwacyjnych lub naprawczych ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego (pkt 10),

badanie wpływu robót drogowych Qn

na bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go (pkt 10a),

wykonywanie robót interwencyj-Qn

nych, robót utrzymaniowych i za-
bezpieczających (pkt 11),

przeciwdziałanie niszczeniu dróg Qn

przez ich użytkowników (pkt 12),
wprowadzanie ograniczeń lub za-Qn

mykanie dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich dla ruchu oraz wyzna-
czanie objazdów drogami różnej ka-
tegorii, gdy występuje bezpośrednie 
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub 
mienia (pkt 14).

komentarze red. – Rafał Wojtyniak
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Cieszy mnie fakt poruszania od 
czasu do czasu tematów zwią-
zanych z ruchem drogowym 

i jego organizacją w naszym mieście. 
Uważam, że system oznakowań ulic 
(znaki pionowe, a zwłaszcza poziome) 
jest fatalny. Ucieszyło mnie omówienie 
problemu przystanku autobusowego 
przy dworcu PKP, a jeszcze bardziej 
zmiana sytuacji po artykule. Wyzna-
czono miejsce dla oczekujących na au-
tobus i parking wzdłuż ul. Dworcowej. 
Jako mieszkaniec Lubonia i uczestnik 
ruchu drogowego życzyłbym sobie 
więcej takich akcji. Mam nadzieję, 
że poprawią one sytuację na naszych 
drogach, ale również mogą się przy-
czynić do podniesienia atrakcyjności 
miesięcznika i wzrostu sprzedaży.

Podam kilka swoich spostrzeżeń, 
które warto opisać. Zapewniam, że 
jedna osoba z aparatem, przejeżdża-
jąc ulice Lubonia, będzie w stanie 
zaobserwować wiele niedociągnięć 
w oznakowaniu i oświetleniu ulic, 
znajdzie nieprawidłowo parkujące 
auta (stwarzające wręcz zagrożenie 
dla życia). Może publikacja takich 
treści wpłynie na prawidłową pracę 
Straży Miejskiej i Policji oraz, co 
najważniejsze, na świadomość kie-
rowców. (Niektóre uwagi autora listu 
publikujemy wraz z komentarzami 
redakcji)

1. Ruch drogowy podczas awa-
rii sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Powstańców Wlkp. 
i ks. Streicha

Przy wyłączonej sygnalizacji 
kierowcy uważają, że ul. Powstańców 
Wlkp. jest ulicą główną i pewnie 
przekraczają skrzyżowanie, zapomi-
nając o „zasadzie prawej ręki” – uli-
ce są równorzędne! Takich przykła-
dów zapewne jest wiele, a główne 
problemy wynikają z braku znaków 
mówiących o nadrzędności i pod-
porządkowaniu ulic lub znaków 
mówiących o równorzędności 
dróg.

Od redakcji
Skrzyżowanie Powstańców Wlkp.

-ks. Streicha-Puszkina po wyłącze-

niu świateł nie staje się skrzyżowa-
niem dróg równorzędnych. Co 
prawda, na ul. Powstańców Wlkp. 
(z obu stron skrzyżowania) nie ma 
znaków D-1 (droga z pierwszeń-
stwem), ale od strony Puszkina 
i Streicha są znaki STOP, a na jezd-
ni – linie bezwzględnego zatrzyma-
nia. Popularny zwyczaj niestosowa-
nia znaków D-1 na drodze głównej 
(jeśli nie jest ona łukiem lub gdy 
pierwszeństwo nie zmienia kierun-
ku), to temat na oddzielny arty-
kuł.

2. Skrzyżowanie ulic: Żabikow-
ska – Poznańska – Fabryczna – 
Buczka

Jest prawidłowo oznakowane, ale 
bardzo niebezpieczne z powodu 
parkowania samochodów praktycz-
nie na skrzyżowaniu.

3. Utrudniony wyjazd z ul. Po-
przecznej w Wojska Polskiego

4. Bardzo skomplikowane po-
łączenie ulic przy sklepie Netto (ul. 
Kościuszki, 11 Listopada, Żabikow-
ska, Pułaskiego i wyjazd z parkin-
gu Netto)

Ta plątanina powinna być prze-
budowana na rondo z dodatkowym 
połączeniem parkingu Netto z ul. 
Żabikowską, które byłoby wjazdem, 
a obecne połączenie z ulicą 11 Li-
stopada stałoby się wyjazdem z par-
kingu.

Od redakcji
Aby bezpiecznie poruszać się po 

rozbudowanym skrzyżowaniu ulic 
11 Listopada-Kościuszki należy pa-
miętać o tym, jak powinny wyglądać 
prawidłowe relacje pierwszeństwa 
pomiędzy wyjeżdżającymi z Netto 
(tylko prawoskręt) i z ul. Kościusz-
ki. Pojazdy opuszczające parking 
włączają się do ruchu – muszą ustę-
pować pierwszeństwa wszystkim na 
drodze, nawet tym, które z Kościusz-
ki wykonują lewoskręt (w stronę 
Żabikowskiej). Aby wyjechać z par-
kingu w każdym możliwym kierun-
ku (nie tylko w stronę Żabikowskiej) 

List do redakcji

Uwagi o ruchu lokalnym

W czwartek, 8 stycznia ponad 
stu członków Stowarzysze-
nia Poznański Czerwiec 

’56, wśród nich czterej lubonianie: 
Czesław i Mieczysław Fajferowie, 
Czesław Kowalski i Józef Wacławek, 
spotkali się, by przełamać opłatek. 
Uroczystość odbyła się tradycyjnie 
w klubokawiarni w siedzibie HCP 
przy ul. 28 Czerwca 1956 w Pozna-
niu. Prezes Stowarzyszenia Aleksan-
dra Banasiak powitała gości, wśród 
których byli m.in.: były wicewojewo-
da wielkopolski Przemysław Pacia, 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Region Wielkopolska Jarosław Lange 
oraz przyjaciel Stowarzyszenia Ma-
rek Giza. Uroczystość uświetnił Chór 
Męski Kompanii Druha Stuligrosza 
pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkow-
skiego, w którym śpiewa baryton, 
lubonianin Rajmund Krusinski.

PAW

Opłatek kombatantów Czerwca

W pierwszym rzędzie od lewej 
lubonianie: 4. Czesław Fajfer, 5. 
Czesław Kowalski   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
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Bieżący rok Sejm RP ogłosił 
5 grudnia Rokiem św. Jana 
Pawła II (w 10. rocznicę śmier-

ci). Jest też 2015 Rokiem Jana Dłu-
gosza (kronikarz, polski historyk) 
w 600. rocznicę urodzin; Rokiem 
Teatru Publicznego w 250. roczni-
cę powstania Teatru Narodowego 
w Warszawie; Rokiem Jana Potockiego 
(polski powieścio- i dramatopisarz) 
w 200. rocznicę jego śmierci; Ro-
kiem Kazimierza Paździora (bok-
ser, powojenny mistrz olimpijski); 
Rokiem Gniezna – Miasta Królów; 
Międzynarodowym Rokiem Świa-
tła i Technologii Wykorzystujących 
Światło; Rokiem Współpracy Roz-
wojowej; Rokiem Pamięci O�ar Tra-
gedii Górnośląskiej (szereg działań 
o charakterze zbrodniczym wobec 
cywilnych mieszkańców Górnego 
Śląska. Rozpoczęła się wraz z wkro-
czeniem wojsk radzieckich i pol-
skich pod koniec stycznia 1945 r. 
na terytorium ówczesnej Prowincji 
Górnośląskiej. Wiązała się z masowy-
mi mordami, gwałtami, grabieżami 
i dewastacją materialnego dziedzic-
twa, tworzeniem przyzakładowych 
obozów pracy oraz obozów koncen-
tracyjnych, a także z deportacjami 
do Związku Radzieckiego oraz wy-
siedleniami Ślązaków zwery�kowa-
nych jako Niemcy).

HS

Czyj to rok?

Ubiegłoroczny wypadek w Ka-
mieniu Pomorskim, w któ-
rym zginęło 6 osób, śmierć 

7 nastolatków pod Chełmnem czy 
śmiertelne potrącenie rowerzysty 
pod Nową Solą przez pijanego lu-
bonianina (patrz: „WL” 04-2014, str. 
28) to tragedie, których można było 
uniknąć. W tych przypadkach byli 
świadkowie, którzy wiedzieli, że osoba 
wsiadająca za kierownicę piła alko-
hol. Właśnie na ten problem zwra-
cają uwagę organizatorzy kampanii 
edukacyjnej „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę”

Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
rozpoczęła przed długim weekendem 
majowym akcję informacyjną. Tyl-
ko w ub. roku policja w tym czasie 
zatrzymała ponad 4,5 tys. nietrzeź-
wych kierowców. Po kilku kampaniach 
adresowanych do samych kierowców, 
tym razem przekaz ma tra�ć do 
świadków jazdy pod wpływem al-
koholu.

Po pierwsze, jeśli zauważysz 
dziwne zachowanie kierowcy na 
drodze, które może świadczyć o tym, 
że jest on pod wpływem alkoholu 
lub innych środków psychoaktywnych, 
niezwłocznie powiadom policję. 
Zadzwoń pod numer 112. Podczas 
rozmowy określ miejsce, w którym się 
znajdujesz i powiedz, jakie zacho-
wania kierowcy wzbudzają Twój 

niepokój. Opisz jego samochód (nu-
mery rejestracyjne, marka, kolor).

Po zakończeniu rozmowy po-
czekaj na reakcję policji lub zastanów 
się, czy jesteś w stanie samodzielnie 
podjąć interwencję, pamiętając przy 
tym o swoim bezpieczeństwie. Mo-
żesz skonsultować swój plan dzia-
łania telefonicznie z policjantem i np. 
jechać w bezpiecznej odległości za 
samochodem kierowanym przez 
nietrzeźwego, informując na bieżą-
co o trasie, którą pokonujesz.

Nigdy nie zapominaj o własnym 
bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od 
podejmowania na własną rękę po-
ścigów za pijanym kierowcą czy 
zajeżdżania mu drogi. Osoby pod 
wpływem alkoholu mogą być agre-
sywne i stwarzać zagrożenie. Reaguj 
adekwatnie. Zrezygnuj z bezpośred-
niej interwencji, jeśli nietrzeźwy 
kierowca jest silniejszy �zycznie, 
rozdrażniony i pobudzony.

Możesz zdecydować się na fi-
zyczne powstrzymanie kogoś od 
jazdy, jeśli masz przekonanie, że 
jego opór nie będzie duży lub bę-
dziesz w stanie bez trudu go prze-
łamać (np. jeśli kierowca jest tak 
pijany, że ledwo trzyma się na no-
gach lub posiadasz znaczącą fizycz-
ną przewagę). Zawsze warto po-
prosić drugą osobę, by pomogła 
Ci w interwencji. Wspólnie pocze-
kajcie na przyjazd policji.

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest 
pijany, zatrzyma się (np. na światłach 
czy na poboczu), możesz zareagować, 
korzystając z prawa do ujęcia spraw-
cy przestępstwa na gorącym uczyn-
ku. W ramach tzw. zatrzymania 
obywatelskiego możesz otworzyć drzwi 
samochodu pijanego kierowcy i wy-
ciągnąć kluczyki, uniemożliwiając 
mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź 
stanowczy – wyraź swój sprzeciw 
wobec jazdy pod wpływem alkoholu, 
uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. 
Możesz odwołać się do prawa i su-
rowych kar za prowadzenie w stanie 
nietrzeźwości oraz do emocji, wska-
zując na możliwość spowodowania 
tragedii na drodze. Następnie pocze-
kaj na przyjazd policji.

Pamiętaj – pijany kierowca to 
śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy 
zareagujesz, może zależeć czyjeś 
życie. Nigdy nie przymykaj oczu na 
niebezpieczne sytuacje na drodze.

Aleksandra Wójcik
Instytut Łukasiewicza

Powstrzymaj pijanego kierowcę

W połowie grudnia zburzono 
ruderę zabytkowego budyn-
ku z początku ub. wieku 

przy ul. Poniatowskiego 8. Zanim 
doprowadzono go do katastrofalnego 
stanu, był pięknym przykładem ar-
chitektury willowej z czasów, kiedy 
Żabikowo stanowiło kolonię niemiec-
ką (jest na liście „Gminnej ewidencji 
zabytków”). Po wyprowadzeniu się 
ostatnich lokatorów, przez kilka lat 
pustostan zajmowali bezdomni. We 
wrześniu 2013 r. budynek spłonął, 
bo zaprószyli w nim ogień (czytaj 
„WL” 10-2013, str. 31). Od tego cza-
su w stanie zagrażającym również 

przechodniom, stał, czekając na kup-
ca (nieruchomość należała niegdyś 
do wielu rozproszonych właścicieli, 
co m.in. było powodem zaniedbania 
jej stanu). Niedawno posesję nabyła 
lubońska �rma BUDMAX Jan Ce-
głowski z ul. Podgórnej. Nowy wła-
ściciel jeszcze nie ma planów co do 
zagospodarowania liczącej 4988 m2 

działki. W bieżącym roku mają powstać 
jedynie projekty, których realizacja 
może nastąpić najwcześniej w 2016 r. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Żabikowo – Cen-
trum Północ” przewiduje dla tego 
terenu zabudowę jednorodzinną. 

Podstawowym 
przeznaczeniem 
dla obszaru ozna-
czonego symbo-
lem „14MN” jest 
zabudowa wolno-
stojąca, dopusz-
czalnie – bliźnia-
cza. Wysokość 
budynku (do 3 
kondygnacji) nie 
może przekraczać 
13 m (przy da-
chach skośnych, 
w przypadku pła-
skich – 2 kondy-
gnacje i 7,5 m). 
Maksymalna 
powierzchnia 

Ginący pejzaż

zabudowy wynosi do 30% 
powierzchni działki. Teren 
jest objęty strefą ochrony 
konserwatorskiej.

HS

n
Lokalizacja nieruchomości przy ul. Poniatowskiego – za wysokim, metalo-
wym ogrodzeniem z prawej strony widać plac z resztkami po zabudowa-
niach. W lewym narożniku w głębi – Hotel „Max”   fot. Rafał Wojtyniak

n
Zburzono poniemiecką willę z początku XX wieku przy ul. Ponia-
towskiego 8 i zabudowania gospodarcze   fot. Hanna Siatka

Pozostałości po willi 
podczas burzenia w po-
łowie grudnia 2014 r.   
fot. Hanna Siatka

n
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Po ponad 31 miesiącach dziennik 
„lubon.tv” zakończył działal-
ność (ukazywał się od 18 maja 

2012 r.). 2 stycznia 2015 r. prawo 
do używania domeny www.lubon.tv 
przeszło na wydawcę Gazety Inter-
netowej „e-lubon.pl”.

Redaktorem naczelnym inter-
netowego dziennika był Artur Na-
pierała. Z redakcją współpracowali, 

relacjonując wydarzenia: Tomasz 
Chojnacki, Łukasz Grzesiński, Mar-
cin Kołakowski, Krzysztof Krause 
i Łukasz Pawłowicz. Jak podsumo-
wał naczelny lubon.tv, dzięki współ-
pracy nieobojętnych mieszkańców 
z redakcją „udało się rozwiązać wie-
le problemów z korzyścią dla na-
szego miasta”.

(Z)

Koniec lubon.tv

Czy w Luboniu można by w ja-
kimś wyznaczonym punkcie 
składać (choć raz na kwar-

tał) przeczytane gazety, po to, by 
otrzymać za nie na wiosnę sadzon-
ki. Ilość dostarczonej makulatury 
przez konkretnych mieszkańców 
można by w jakiś sposób rejestro-
wać, tak, by mogli zgromadzić od-
powiednie wielkości, odpowiadające 

przelicznikowi: liczba kilogramów 
za 1 drzewko. Tak z powodzeniem 
postępuje się w innych miastach, np. 
w sąsiednim w Poznaniu, o czym 
czytam w prasie. Tam niestety, starszy 
jak ja człowiek, posiadający dobre 
nawyki (m.in. w dziedzinie ochrony 
środowiska), nie dojedzie, taszcząc 
ciężkie paczki.

emeryt

List do redakcji

Drzewko za makulaturę?

„Wieści Lubońskie” czytane są 
nie tylko w Luboniu. W grudniu 
niezależna prasa w Luboniu obcho-
dziła 25-lecie. Poniżej publikujemy 
otrzymane opinie o lubońskim Nie-
zależnym Miesięczniku Mieszkań-
ców.

„Wieści Lubońskie” to ciekawy, 
przejrzysty i czytelny miesięcznik. 
Dużo dowiaduję się z niego o życiu 
miasta i jego mieszkańcach. Jest w nim 
wiele artykułów o znanych ludziach 
z Lubonia. Można znaleźć sporo 
informacji o radnych miasta i ich 
pracy. Podobają mi się wyraziste 
reklamy, mówiące o usługach me-
dycznych, naprawach i innych po-
szukiwanych miejscach. Brakuje 
jedynie informacji o planach per-
spektywicznych miasta. Miesięcznik 
mógłby zawierać także więcej ele-
mentów rozrywkowych typu łami-
główki, dowcipy.

Włodzimierz Stempczyński

Miasto Luboń częściowo po-
znałam poprzez moją córkę Beatę, 
która mieszka w nim wraz z ro-
dziną. Mam też okazję, aby od 
czasu do czasu poczytać Waszą 
miejską gazetę „Wieści Lubońskie”. 
Jestem pod wrażeniem ilości spraw 
w niej poruszanych. Podobają 
mi się strony poświęcone eduka-
cji (sama jestem nauczycielem) 
i religii oraz sprawom bieżącym. 
Bardzo przydatne są różne ogło-
szenia i adresy.

Ze swej strony dla tak poczyt-
nego pisma proponuję dział „Dla 
każdego coś dobrego”, czyli kącik 
kulinarny. Mogłyby się tam znaleźć 
przepisy na pyszne i sprawdzone 
dania oraz ciasta od czytelników.

Życzę dalszych sukcesów w two-
rzeniu informatora dla mieszkań-
ców.

Z poważaniem,
Maria Ziemkiewicz z Inowrocławia

Garść refleksji

W sąsiednich Wirach, w nowo 
powstałym budynku przy 
ul. Komornickiej 179, nie-

daleko kościoła, działająca od bli-
sko stu lat lubońska rodzinna �r-
ma „Krzyżan” otworzyła cukiernię 
„CAFE Krzyżan”. Jest to trzeci �rmo-
wy lokal rodziny Krzyżanów. Do tej 
pory funkcjonowały dwa w Luboniu 
(przy ul. Żabikowskiej i Wschodniej 
22 d). We wszystkich trzech oferu-
je się sprzedaż �rmowych wyrobów 

cukierniczych, natomiast lokale przy 
ul. Wschodniej i w Wirach spełniają 
również rolę kawiarni, gdzie moż-
na usiąść w kameralnej atmosferze, 
zjeść �rmowe ciastko i wypić go-
rący lub zimny napój. Produktem 
sztandarowym są torty oraz ciasta, 
natomiast w sezonie letnim również 
lody. Nowa cukiernia w Wirach jest 
czynna od pn. do pt. w godz. 7 – 19, 
a w soboty i niedziele 9 – 18.

PAW

Nowa cukiernia

n
Cukiernia-kawiarnia na parterze nowego budynku naprzeciw kościoła 
w Wirach jest łatwo dostępna również dla zmotoryzowanych klientów. 
Przed wejściem do lokalu utworzono parking   fot. Paweł Wolniewicz

n
W kameralnym wnętrzu można usiąść przy stoliku i uraczyć się �rmowy-
mi wyrobami, popijając zimnym lub gorącym napojem   fot. Paweł Wol-
niewicz

Często robię zakupy na Dębcu 
– tamtejszym ryneczku i z za-
zdrością spaceruję osiedlową 

aleją. Szeroka przyjazna z jednej strony 
spełnia funkcję izolatora osiedla Dę-
biec od ul. 28 czerwca 1956 r. z dru-

giej jest idealnym miejscem na 
spacery szczególnie w upalne 
letnie dni. Malownicze drzewa 
dają cień, a na ławeczkach re-
laksują się najczęściej emeryci 
i mamy z dziećmi. Czy kiedykol-
wiek w Luboniu doczekamy się 
takiego miejsca z prawdziwymi 
dużymi drzewami na codzienne 
spacery?   MM

Aleja marzeń

Malownicza klonowa aleja 
na pobliskim osiedlu Dę-
biec – powód do zazdrości 
– niedawno położono tam 
nowy szeroki pozbruk 
i ustawiono ławeczki

n
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Często otrzymujemy sygnały od 
mieszkańców w sprawie złej ja-
kości lubońskich chodników. 

Niektóre są wręcz w fatalnym stanie. 
Inne, choć nie stare, zostały wyko-
nane niedbale i również pozostawia-
ją wiele do życzenia. Rozpoczynamy 
cykl, w którym będziemy je pokazy-
wać. Inicjujemy go przykładem jednej 
z głównych ulic miasta – Kościuszki. 
Na długim odcinku od ul. Sienkiewicza 

do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, 
po stronie domów jednorodzinnych, 
chodnik jest w katastrofalnej kondycji. 
Wybraliśmy kilka przykładów.

(S)

Chodniki XXI wieku

n
Chodnik w dalszym przebiegu ul. Kościuszki – przed 
ul. Kilińskiego – wygląda jak po ostrzale: popękane 
i wykruszone płyty (uszkodzonych jest więcej niż tych 
w dobrym stanie)   fot. Hanna Siatka

Zatoka autobusowa na 
wysokości piekarni i skle-
pu „Anika” – jezdnia 
w stanie krytycznym: 
dziury, nierówności, na 
dziko wybudowane pod-
jazdy z ostrymi, boczny-
mi krawędziami; dziura-
wy chodnik z kawałkami 
potłuczonych płytek   fot. 
Hanna Siatka

n
Przykład niebezpiecznych nierówności na odcinku 
pomiędzy ul. Kilińskiego i Skóry. Wieczorem, przy 
niedostatecznym na tej ulicy oświetleniu, trudno tu 
utrzymać równowagę   fot. Hanna Siatka

n
Chodnik na ul. Kościuszki w rejonie ul. Mickiewicza – 
ubytki próbuje się uzupełniać czym się da. W głębi – 
za wysokimi krawężnikami bocznej ulicy (często wy-
stępujące w pasie ul. Kościuszki) potrzaskane płyty 
i wąski przesmyk dla przechodniów   fot. Hanna Siatka

n

Andrzej Halicki, minister ad-
ministracji i cyfryzacji oraz 
Juliusz Braun, prezes zarzą-

du Telewizji Polskiej SA podpisali 
dwuletnią umowę, dzięki której zo-
stanie wprowadzony Regionalny Sys-
tem Ostrzegania (RSO). Każda osoba 
posiadająca telefon komórkowy czy 
oglądająca telewizję publiczną będzie 
powiadomiona o potencjalnych za-
grożeniach i klęskach żywiołowych. 
Umowa umożliwi kontynuację i roz-
wój projektu poprzez rozszerzenie 
RSO na wszystkie programy multi-
pleksu trzeciego (MUX-3), a także 
sukcesywne uzupełnianie systemu 
o nowe poradniki postępowania 
w sytuacjach kryzysowych.

Od 1 stycznia 2015 r. RSO jest 
w pełni wykorzystywany w TVP 
Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej. 
1 lipca obejmie cały MUX-3, czyli 
wszystkie kanały TVP nadawane 
w naziemnej Telewizji Cyfrowej 

i powiadamianie SMS (dla, osób 
które wyrażą chęć otrzymywania 
takich komunikatów poprzez zgło-
szenie swojego numeru telefonu do 
bazy Wojewódzkiego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego).

RSO jest już dostępny w naziem-
nej telewizji cyfrowej, w naziemnym 
multipleksie cyfrowym MUX-3 
w programach regionalnych: w stan-
dardzie HbbTV, w telegazecie, z wy-
korzystaniem napisów DVB. Na 
razie jednak jest to wersja testowa. 
Od niedawna można także używać 
bezpłatnej aplikacji w telefonach 
komórkowych. Można ją znaleźć 
w sklepach z aplikacjami Google 
Play, Apple App Store, Windows 
Phone Store. Aplikację można wy-
szukać w sklepach po słowach klu-
czowych „RSO” oraz „Regionalny 
System Ostrzegania”.

Aplikacja mobilna RSO umoż-
liwia dostęp do komunikatów, ge-

nerowanych przez wojewódzkie 
centra zarządzania kryzysowego 
urzędów wojewódzkich na terenie 
całego kraju. W celu zapoznania się 
z konkretnym komunikatem wystar-
czy „ściągnąć” aplikację RSO, a na-
stępnie wybrać dowolne wojewódz-
two.

Komunikaty (ostrzeżenia) roz-
powszechniane w ramach RSO obej-
mują następujące kategorie tema-
tyczne: ogólne, meteorologiczne, 
hydrologiczne, stany wód (wodo-
wskazów). Ponadto, w części „dla 
kierowców” RSO może zawierać 
informacje drogowe.

Aktualnie trwają prace nad uru-
chomieniem kolejnego kanału dys-
trybucji komunikatów – poprzez 
wysyłanie wiadomości SMS.

Jak to działa?
Pilotaż RSO został już przepro-

wadzony we wszystkich wojewódz-

twach. Komunikat (ostrzeżenie) 
generowany jest przez wojewódzkie 
centrum zarządzania kryzysowego 
na stronie internetowej urzędu wo-
jewódzkiego, a następnie w naziem-
nej telewizji cyfrowej (telewizja 
regionalna) i aplikacjach telefonicz-
nych. Komunikaty pojawiają się na 
ekranie telewizora w formie napisów. 
W zwięzły sposób informują i od-
syłają do szczegółów, np. umiesz-
czonych na konkretnej stronie tele-
gazety. W telewizorach dostosowa-
nych do potrzeb telewizji hybrydo-
wej (tj. łączącej telewizję z interne-
tem) istnieje możliwość przejścia na 
stronę oferującą np. �lmową infor-
mację dotyczącą zagrożenia.

Z kolei bezpłatna aplikacja mo-
bilna RSO (platformy: Android, iOS, 
WindowsPhone) umożliwia dostęp 
do komunikatów generowanych na 
terenie całego kraju.

Artur Koziołek
rzecznik prasowy  

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Ostrzeżenie przez telefon
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Zamknięcie tunelu

W październiku informowa-
liśmy, że przejazd pod 
wiaduktem kolejowym 

na ul. Powstańców Wlkp. zostanie 
ponownie zamknięty na początku 

grudnia. Jednak, jak się dowiedzie-
liśmy od dyrektora technicznego 
reprezentującego Konsorcjum: FCC/
AZVI/DCM (wykonawca) Roberta 
Piątka, termin wstrzymania ruchu 
kołowego w tym ruchliwym miej-
scu został ustalony po cyklu świąt 
i dni wolnych 6. stycznia. Kolej-
na informacja, z ostatniej chwili, 
uzyskana od rzecznika prasowe-
go mówi o zamknięciu wiaduktu 
dopiero po odbiorze technicznym 
torowisk dotychczas zmodernizo-
wanych, co nastąpi prawdopodob-
nie na przełomie stycznia i lutego. 
Odpowiednio wcześniej zostanie 
podana do publicznej wiadomości 
przy pomocy Internetu stosowna 
informacja.

Oddanie peronu 1
Prawdopodobnie zamknięcie 

wiaduktu w ul. Powstańców Wlkp. 
zbiegnie się z oddaniem do użyt-
ku peronu pierwszego, który po 
modernizacji podniesiony został 
do wymaganych wg norm unijnych 
wysokości i długości. Dojście do 
niego z poczekalni dworca wyma-
ga podejścia 3 stopni (brak bez-
pośrednich podjazdów dla wózków). 
Osoby niepełnosprawne ruchowo 
na wózkach inwalidzkich lub 
z dziećmi w wózkach mogą do-

Z modernizacji PKP

W wyniku „radosnej twórczo-
ści” p. Marcina Dzierżaw-
czyka 23 grudnia 2014 r. 

na ul. Cyryla Ratajskiego została 
utworzona strefa zamieszkania. Ku 
zdziwieniu mieszkańców i bez ich 
wiedzy postawiono znaki, wytyczono 

miejsce do parkowania, oznaczono 
ulicę znakiem „teren prywatny”. Osoba 
stawiająca znaki nie chciała udzie-
lić żadnej informacji twierdząc, że 
otrzymała polecenie służbowe od M. 
Dzierżawczyka. Mieszkańcy próbo-
wali dowiedzieć się w siedzibie spół-
dzielni, na jakiej podstawie prawnej 
ustawiono w.w. oznakowanie. Nie-
stety, zostali zignorowani. Z inicja-
tywy mieszkańców ul. Cyryla Ra-
tajskiego złożono pismo do p. M. 
Dzierżawczyka z żądaniem usunięcia 
znaków i przywrócenia poprzedniej 
organizacji ruchu. Pismo to wysłano 
również do Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu oraz do Straży Miejskiej 
w Luboniu.

Do momentu otrzymania odpo-
wiedzi ze Starostwa życie mieszkań-
ców na spokojnej dotąd ulicy zosta-
ło zburzone. W ciągu dnia, jak 
i w późnych godzinach wieczornych 
nasza ulica była kontrolowana przez 
M. Dzierżawczyka, który bezpod-
stawnie nasyłał na mieszkańców Straż 
Miejską. Jakimi intencjami kiero-
wał się M. Dzierżawczyk w okresie 
świątecznym, ograniczając nam, 
naszym gościom oraz księdzu przy-
bywającemu z wizytą duszpasterską, 
swobodę poruszania się po ulicy, 
zwłaszcza, że dotychczas nie było 
z tym żadnych problemów? Osoby 
odwiedzające i mieszkańcy skarży-

List do redakcji

Przeciw strefie

n
Przygotowane estetyczne, nowe ławki i śmietniki dla pasażerów luboń-
skiego dworca   fot. Piotr P. Ruszkowski 

n
Ciąg fundamentów pod przyszłe �lary 
ekranów akustycznych przy chodniku 
ul. Dworcowej   fot. Piotr P. Ruszkowski

stać się na peron 
przechodząc 
wzdłuż budynku 
dworca w kierun-
ku północnym 
w stronę przenie-
sionego około 30 m 
przejścia lub przy-
szłej windy tune-
lu na peron 2.

PPR & PAW
n
Peron pierwszy dworca w Luboniu o długości ok. 
200 mb, podniesiony do wymogów unijnych. By do-
stać się do niego np. z poczekalni, trzeba podejść 3 
stopnie   fot. Piotr P. Ruszkowski

Po zmianie danych osobowo-adresowych dowód osobisty staje się 
nieważny po upływie 3 miesięcy. Dokument traci ważność po 
10. latach od wydania, a w przypadku osób niepełnoletnich, po 

5. latach (wyjątek – dowody wydawane bezterminowo osobom, które 
w momencie składania wniosku miały 65 lat). Do końca 2014 r. dowody 
osobiste musieli wymienić ci, którzy wystąpili o ich wydanie w 2004 r. 
(niepełnoletni w 2009 r.), lub wcześniej.

Należy zgłaszać się w tej sprawie do Urzędu Miasta Luboń, pl. E. 
Bojanowskiego 2, pok. 014 w pon. w godz. 9-17, od wt. do pt. w godz. 
7.30-15.30. Termin oczekiwania na nowy dowód – 30 dni.

Więcej – punkt informacyjny w holu Urzędu, tel. 61 813 00 11 lub 
na www.bip.lubon.pl, rubryka: „Sprawy w Urzędzie”.

Na podstawie „Informatora Miasta Luboń”      HS

Uwaga!
Sprawdź czy masz ważny dowód osobisty

li się na niemożność zaparkowania 
samochodów ze względu na ogra-
niczoną strefę – w wyznaczonym 
miejscu brak dokładnej informacji 
dotyczącej początku i końca strefy 
parkowania. Ponadto w stre�e tej 
znajdują się wjazdy zarówno na po-
sesje, jak i do garaży. Ulica ta jest 
drogą publiczną zaliczoną do kate-
gorii dróg gminnych (uchwała Rady 
Miasta Luboń nr XXXLII/170/2001). 
Z uwagi na okres świąteczny miesz-
kańcy nie mieli możliwości inter-
weniowania w tej sprawie.

Czyżby p. Marcin Dzierżawczyk 
zabawił się w pseudo gwiazdora 
i ukarał mieszkańców za regularne 
opłacanie należności? Co z prawdo-
mównością M. Dzierżawczyka, któ-
ry na łamach „Wieści Lubońskich” 

n
Oznaczona jako strefa zamieszkania ul. 
Cyryla  Ratajskiego

powołuje się na działania w imię 
dobra członków i mieszkańców spół-
dzielni, jeśli ignoruje ich potrzeby 
i działa na ich niekorzyść?

Anna Fąferek
w imieniu mieszkańców  

i członków SM „Spójnia” ul. C. Ratajskiego
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Około godz. 19 w sobotę, 10 
stycznia mieszkańcy ul. Po-
niatowskiego 54 przebywali 

akurat na piętrze, gdy na skutek wi-
chury (w Polsce szalał orkan Feliks) 
pobliskie drzewo zaczęło się chwiać 
i runęło na sąsiednie okno. Okno 
nie uległo uszkodzeniu, uderzenie 
zmiażdżyło jedynie rynnę i zdra-
pało tynk. Na miejsce przybył wóz 
OSP Luboń i podnośnik koszowy ze 
Szkoły Aspirantów. Strażacy obcięli 
wszystkie gałęzie i konary. W mię-
dzyczasie przybył dźwig z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Rataje. 
Przy ścisłej współpracy podnośnika 
i dźwigu usunięto opierający się o bu-
dynek pień i ułożono go wzdłuż drogi. 
Podczas akcji wstrzymano ruch na 
odcinku ul. Poniatowskiego, a miej-
sce zdarzenia zabezpieczała policja 
i lubońscy strażacy. Usuwanie drzewa 
trwało długo ze względu na ciasną 
przestrzeń oraz linie energetyczne. 

Na koniec pracownicy Kom-Lubu 
sprzątnęli pocięte na kawałki drze-
wo z posesji i chodnika.

Podczas akcji byli obecni za-
stępcy burmistrza Mateusz Miko-
łajczak, a później Mikołaj Tomaszyk. 
Burmistrz Mikołajczak rozmawiał 
z mieszkańcami i zauważył, że trze-
ba coś z tym problemem zrobić, 
póki jeszcze nikomu nie stała się 
krzywda.

Pobliscy mieszkańcy stanowczo 
domagają się przeprowadzenia kon-
troli stanu lubońskich drzew i usu-
nięcia tych chorych i na pół spróch-
niałych. Warto dodać, że drzewo 
– sprawca incydentu – wykruszyło się 
przy podstawie, co świadczy o jego 
złym stanie. Wewnątrz pnia można 
było zauważyć dużą, pustą przestrzeń 
poniżej poziomu gruntu, co niewąt-
pliwie negatywnie wpływało na jego 
wytrzymałość. Według strażaków 
z OSP, takie drzewo, w zależności 

od stopnia spróch-
nienia, może ważyć 
nawet do 5 ton.

Ile jeszcze w Lu-
boniu mamy po-
dobnych drzew? 
Czy należy czekać, 
aż same się prze-
wrócą w bliżej nie-
określonym kierun-
ku, uszkadzając 
budynek lub kogoś 
raniąc?

Rafał Wojtyniak

Od redakcji
Podobna sytu-

acja zdarzyła się tuż 
obok w sierpniu 
2012 r. (czytaj „WL” 
09-2012, str. 22 – 

Żniwo Feliksa
Ponad 4 godziny trwała akcja usuwania drzewa, które 
przewróciło się na budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego

„Bójmy się staruszek”). Spróchnia-
ła lipa z zabytkowej alei w ul. Po-
niatowskiego runęła na dom pod 
nr. 52, uszkadzając taras i ogrodze-
nie. Właściciel do dziś stara się 
o odszkodowanie od miasta, które 
odpowiada za stan drzew rosnących 
wzdłuż jezdni. Ubezpieczyciel mia-
sta zakwali�kował zdarzenie jako 
losowe, obarczając winą zjawisko 
atmosferyczne, i poszkodowany 
musiał wszcząć sprawę sądową, któ-
ra nadal się toczy (patrz: „WL” 11-
2012, str. 25 – „Wichura pod sąd”). 
Zanim doszło do wypadku, zwracał 
urzędnikom uwagę na zły stan drze-
wa, które potem przewróciło się na 
jego dom. Ta sama kwestia była 
przedmiotem skarg mieszkańców 
innych rejonów Żabikowa, np. ul. 
Lipowej, o czym informowaliśmy. 
Stare, żabikowskie lipy podlegają 
konserwatorowi zabytków i są co 
jakiś czas inwentaryzowane przez 
miasto. Minęło 2,5 roku. Jak rozumieć 
te działania w kontekście poprzed-
niego i obecnego wypadku?

Hanna Siatka

n
Lipa runęła na dom przy ul. Poniatowskiego 54. Obok dom, na który drze-
wo przewróciło się w 2012 r.   fot. Rafał Wojtyniak

n
Usuwanie szkód przez strażaków   fot. Rafał Wojtyniak

n
Na pierwszym planie widać spróchniałe, 
prawdopodobnie od grzyba, resztki po prze-
wróconej lipie na styku korzenia z pniem. 
W głębi zdjęcia, białą strzałką zaznaczono 
korcz po lipie, która zniszczyła sąsiedni dom 
2,5 roku temu   fot. Hanna Siatka

Słuchamy ich ćwierkania, patrzymy 
z zainteresowaniem, jak myją się 
w piasku czy w wodzie, skaczą 

i zbierają okruchy czy ziarna.
Gdy na dworze się ściemnia, 

chowają się, aby w spokoju przecze-
kać noc.

Ten wróbel przenocował w karm-
niku. Przy porannym uzupełnianiu 
karmy nawet się nie przebudził, 
a potem bez problemu dał się zła-
pać.

Rafał Wojtyniak

Ciekawostka
W 1958 r. chiński przywódca 

komunistyczny Mao Zedong 
ogłosił program „Wielkiego sko-
ku naprzód”, w ramach którego 
m.in. zniszczono wiele narzędzi 
rolniczych. W wiejskich dymar-
kach przetopiono je na surowe, 
bezwartościowe żelazo. To po-
skutkowało drastycznym spadkiem 

plonów, o który Mao Zedong 
obwinił wróble i rok później roz-
kazał Chińczykom je wytępić. 
Wszystkie napotkane ptaki nie-
ustannie płoszono, tak że po 
kilkudziesięciominutowym prze-
bywaniu w powietrzu spadały na 
ziemię martwe z wycieńczenia 
(wróbel w normalnych warunkach 
nie lata nigdy dłużej niż kilka 
minut, zazwyczaj po krótkim 
locie przysiada). W ciągu kilku 
dni wytępiono prawie wszystkie 
wróble w Chinach. Skutki tych 
działań Chiny odczuły rok póź-
niej z powodu plagi szarańczy. 
Ich larwy, pozbawione natural-
nego wroga, rozpleniły się i wy-
jadły plony. W kraju zapanowa-
ła trzyletnia klęska głodu (1959-
1961), w wyniku której, jak się 
szacuje, zmarło 30 mln ludzi, 
głównie na wsi.   (Wikipedia)

Lepszy wróbel w garści...

n
Znaleziony wróbel po rozgrzaniu 
w dłoni pofrunął   fot. Rafał Wojtyniak

W artykule 5. rozdz. 3. „Ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach” z 13 wrze-

śnia 2013 r. można przeczytać, że w gestii 
właściciela leży wyposażenie nierucho-
mości w pojemniki do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymywanie 
ich w odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym, chyba że na mocy uchwały 
rady gminy obowiązki te przejmie gmina 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
opłatę. Innymi słowy właściciel posesji 
powinien myć swoje pojemniki na śmie-
ci. Jednym z warunków przetargu, któ-
ry wygrał Kom-Lub wywożący odpady 
z naszych gospodarstw domowych, było 
zobowiązanie do mycia kubłów raz w roku, 
co �rma praktykuje. Należy zaznaczyć, 
że specjalizujące się w tym �rmy żądają 
za usługę 17 zł od pojemnika. Kom-Lub 
nie pobiera dodatkowych opłat.

PAW

Kto myje 
kubły?
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Przeczuciem i błyskotliwością 
wykazali się w przedświąteczną 
niedzielę, 21 grudnia 2014 r. 

kościelny Piotr Nakonieczny i Janusz 
Konieczny w para�i św. Jana Paw-
ła II przy ul. Źródlanej. Po godz. 11, 

pomiędzy mszami św., przez okna 
zakrystii zaobserwowali podejrzane 
zachowanie mężczyzny ok. 40 lat, 
który na tyłach świątyni próbował 
odebrać sobie życie. Gdy przewiesił 
swój szal na jednym z drzew, a na-

stępnie wyjął pasek ze 
spodni, panowie na-
tychmiast powiadomili 
lubońską policję, która 
niezwłocznie przybyw-
szy, zabrała delikwenta 
do lecznicy przy ul. 
Szpitalnej. Powodem 
podjęcia próby targnię-
cia się przez luboniani-
na na swoje życie były 
kłopoty życiowe.

Członkom służby 
kościelnej i funkcjo-
nariuszom policji 
należą się słowa uzna-
nia za udaremnienie 
desperatowi czynu 
i uratowanie mu ży-
cia.

Władysław  
Szczepaniak 

Uratowali samobójcę

n
Zwisający z gałęzi klubowy szalik Lecha należący do 
niedoszłego samobójcy   fot. Władysław Szczepaniak

W okresie przedświątecznym, 
w pośpiechu i szale za-
kupowym dokonywaliśmy 

różnych transakcji. Odbywały się one 
szybko i mało kto sprawdzał, czy pie-
niądze, które otrzymywaliśmy, były 
prawdziwe. Często jakość podróbek 
jest na tyle dobra, że na pierwszy 
rzut oka trudno rozróżnić falsy�-
katy od autentycznych banknotów, 
gdyż posiadają one imitację znaków 
wodnych i są wydrukowane na pa-
pierze w sztuczny sposób postarzo-
nym. Jednak odróżnienie bankno-
tu autentycznego od falsy�katu jest 
możliwe, gdyż często nie posiada on 
paska zabezpieczającego, charakte-
rystycznych wypukłości lub znaków 
wodnych. Jest drukowany na słabej 
jakości papierze i niskiej jakości dru-
kiem. Niekiedy fałszerze są takimi 
„partaczami”, że gdy obracamy bank-
not, to okazuje się, że rewers wobec 
awersu został umieszczony do góry 

nogami lub też w przypadku bank-
notu 50-złotowego, wizerunek króla 
Kazimierza Wielkiego znajduje się 
po obu stronach.

Z danych NBP wynika, że w obie-
gu jest 1 mld 450 mln banknotów. 
Najkrótszą żywotność mają te o no-
minale 10 i 20 zł. Średnio używamy 
ich od 1 do 1,5 roku. Banknoty o no-
minale 50 zł są w obiegu przeciętnie 
5 lat, natomiast stuzłotówki od 6 do 
8 lat. Najdłużej, bo od 10 do 12 lat, 
posługujemy się banknotami o no-
minale 200 zł. Są najmniej popular-
ne.

Podstawowe zasady rozpozna-
wania autentyczności bankno-
tów:

1. Zapoznaj się z zabezpiecze-
niami autentycznych banknotów.

Charakterystyczne elementy 
zmodernizowanego banknotu: znak 

wodny z cyfrowym oznaczeniem 
nominału widoczny pod światło na 
niezadrukowanym polu, korona 
w owalu, której pełny obraz tworzy się 
podczas oglądania banknotu pod 
światło, wyczuwalne przy dotyku, 
także dla osób niewidomych, ozna-
czenia nominału, portret władcy, 
godło RP, podpisy Prezesa i Głów-
nego Skarbnika NBP, pas opalizu-
jący w kolorze liliowym, pas opali-
zujący w kolorze turkusowym, lite-
ra „K” płynnie zmieniająca kolor 
z zielonego na niebieski, rozeta płyn-
nie zmieniająca kolor ze złotego na 
zielony.

2. Zawsze sprawdzaj otrzymy-
wane banknoty.

3. Przy ocenie autentyczności 
banknotu korzystaj z 4 prostych 
kroków: dotknij, popatrz, przechyl 
i sprawdź.

4. Sprawdzaj kilka zabezpie-
czeń.

5. Zachowaj ostrożność, jeśli 
banknot jest uszkodzony lub znisz-
czony.

6. W razie wątpliwości porównaj 
go z innym banknotem, co do któ-
rego masz pewność, że jest auten-
tyczny.

7. W razie potrzeby udaj się do 
najbliższego banku, by sprawdzić 
autentyczność banknotu.

8. Pamiętaj, aby nie wprowadzać 
fałszywych znaków pieniężnych do 
obiegu – jest to przestępstwo z art. 
312 kk.

Sprawdzajmy pieniądze, szcze-
gólnie, gdy robimy zakupy na tar-
gowiskach. Tłok, zgiełk i pośpiech 
to najlepszy moment dla oszusta na 
wymianę fałszywych pieniędzy.

Lidia Grycz
KP Luboń

Zachowaj ostrożność
Przed Bożym Narodzeniem lubońscy policjanci przeprowadzili 
akcję pt. „Zachowaj ostrożność”, która miała zwrócić uwagę 
sprzedających i kupujących na autentyczność wymienianych 
banknotów

n
Policjanci podczas akcji „Zachowaj ostrożność”   fot. arch. policji

Ulgi bez zmian

Pasażerowie mający prawo do 
korzystania z wybranych ulg 
(głównie 50%) oraz biletów 

specjalnych w transporcie publicz-
nym wciąż będą mieli prawo na 
dwa sposoby decydować o sposobie 
potwierdzenia swojego uprawnie-
nia. Albo zapiszą to uprawnienie na 
imiennej karcie PEKA, albo będą 
okazywać stosowny dokument wraz 
z ważnym dowodem tożsamości. 
Taką możliwość daje wydłużenie 
– do końca 2015 r. – obowiązywa-
nia załącznika do Uchwały Rady 
Miasta Poznania dotyczącego ulg 
i zwolnień w transporcie zbioro-
wym z 28 stycznia 2014 r. Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM) za-
proponował Radzie Miasta Pozna-
nia przedłużenie powyższych zasad 
o 12 miesięcy, chcąc umożliwić 
kolejnym pasażerom wyrobienie 
imiennej karty PEKA i zapisanie 
na niej swoich uprawnień w do-
godnym czasie, co powoduje brak 
konieczności wożenia ze sobą sto-
sownych dokumentów. W ciągu 
pięciu miesięcy II półrocza 2014 r. 
informacje o posiadanych upraw-
nieniach do ulg zapisało na kartach 
PEKA ok. 40 proc. uprawnionych 
osób. W IV kwartale 2015 r. ZTM 
przeprowadzi analizę tego procesu 
i zarekomenduje dalsze działania 
w tym zakresie.

Wykaz obecnie obwiązujących 
ulg i zwolnień znajduje się na stro-
nie: www.ztm.poznan.pl (http://
www.ztm.poznan.pl/bilety/ulgi-i-
zwolnienia-nowe/)

Bilety jednorazowe
Informujemy, że od 1 stycznia 

2015 r. nie ma zmian w funkcjono-
waniu papierowych biletów jedno-
razowych, z których obecnie ko-
rzystają pasażerowie transportu 
publicznego organizowanego przez 
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) 
w Poznaniu.

Pasażerowie mają do dyspozy-
cji możliwość opłacania przejazdów 
na dwa sposoby:

korzystanie z karty PEKA, na Qn

której można zapisać bilet okre-
sowy lub doładować tPortmonet-
kę i opłacać z niej przejazdy oka-
zjonalne, sporadyczne lub osobom 
towarzyszącym;

korzystanie z tradycyjnych, jed-Qn

norazowych, czasowych biletów 
papierowych dostępnych w pięciu 
nominałach: obowiązujący do 10 
minut za 3 zł, obowiązujący do 40 
minut lub na 1 przejazd za 4,60 zł, 
24-godzinny za 13,6 zł, 48-godzinny 
za 21 zł oraz 72-godzinny za 27 zł 
dystrybuowanych w sieci sprzeda-
ży, biletomatach, poprzez telefony 
komórkowe i przez kierowców na 
liniach nocnych i podmiejskich.

Po 1 stycznia 2015r. bilety 
papierowe w tradycyjnej formie 
będą obowiązywały bez zmian, 
natomiast wprowadzenie do sprze-
daży Papierowej Karty Jednora-
zowej (PKJ – karty elektronicznej 
na nośniku papierowym z chipem 
elektronicznym, kasowanej poprzez 
przyłożenie do czytnika PEKA) 
planowane jest na 2015 r. Jest to 
integralny element systemu PEKA. 
Zakładamy okres przejściowy, 

ZTM informuje

w którym równolegle będą funk-
cjonowały zarówno tradycyjne 
bilety papierowe, jak i PKJ.

Kasowniki biletów papierowych 
pozostaną więc w pojazdach tak 

długo, jak długo będą dostępne tra-
dycyjne, jednorazowe bilety papie-
rowe.

ZTM
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Akademia

Coroczne obchody z okazji 
Dni Honorowego Krwio-
dawstwa są okazją do wy-

różnienia najbardziej zaangażowa-
nych dawców krwi oraz propagato-
rów tej idei. Krwiodawców można 
rozpoznać na pierwszy rzut oka, 
posiadają bowiem coś, co ich wy-
różnia – wielkie serce. 13 grudnia 
2014 r w wypełnionej sali Spółdzielni 
Mieszkaniowej spotkali się człon-
kowie Klubu HDK PCK im. bł. E. 
Bojanowskiego. Na zaproszenie 
zarządu w akademii wzięli udział: 
burmistrz Małgorzata Machalska, 
przewodnicząca Rady Miasta Lu-
boń Teresa Zygmanowska, prezes 
Spółdzielni Piotr Konik, dyrektor 
SP 1 Grzegorz Anioła. Spotkanie 
otworzył prezes klubu Jerzy Zie-
liński, który przywitał gości oraz 
przybyłych członków koła. Wicepre-
zes Zbyszko Wojciechowski przed-
stawił historię klubu HDK z Lubo-
nia oraz zarys ruchu honorowego 
krwiodawstwa w Polsce. Wręczono 
odznaczenia zasłużonym i wyróż-
niającym się krwiodawcom. Od-
znakę Honorową PCK IV stopnia 

otrzymał Tadeusz Kowalczyk, a 12 
krwiodawcom prezes wręczył od-
znaki „Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” III, II, i I stopnia. Najbardziej 
zasłużonym i systematycznym daw-
com, którzy przychodzą oddawać 
krew podczas każdej akcji, wręczono 
upominki. Zarząd klubu w 2014 r. 
zorganizował 5 poborów krwi. Na 
akcje każdorazowo zgłasza się ok. 90 
dawców, co skutkuje tym, że w ciągu 
roku przekazujemy do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu około 200 
litrów. Panie Burmistrz i Przewod-
nicząca RM podziękowały wszyst-
kim krwiodawcom, którzy w lokal-
nym stowarzyszeniu prowadzą tak 
szlachetną i bezinteresowna pomoc 
w ratowaniu zdrowia i życia chorym, 
a na spotkaniach na terenie kraju 
promują nasze miasto, oraz przeka-
zały życzenia owocnej i wytrwałej 
pracy, pomyślności, zdrowia i ener-
gii niezbędnej do wykonywania tak 
ważnej misji. Do życzeń dołączy-
li także inni zaproszeni goście. Na 
zakończenie przygotowano słodki 
poczęstunek z kawą.   

Zbyszko Wojciechowski

Z HDK

Spotkanie w Turku
4 stycznia 2015 r. odbyło się co-

roczne, 13. spotkanie opłatkowe 
Honorowych Dawców Krwi zorga-
nizowane przez Środowiskowy Klub 
HDK im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Turku. 7-osobowa 
delegacja Klubu HDK PCK z Lubo-
nia oraz delegacje zaprzyjaźnionych 
klubów z całej Polski wzięły udział 
w tych uroczystościach. Spotkanie 
rozpoczęto Mszą św. w para�i św. 
Barbary w intencji krwiodawców, 
po której uczestnicy udali się do 
Domu Strażaka, gdzie połamano się 
opłatkiem i złożono życzenia. Na-
stępnie gospodarz zaprosił wszystkich 
na poczęstunek oraz zabawę przy 
muzyce zaprzyjaźnionego zespołu 
muzycznego.   Zbyszko Wojciechow-
ski

Przedszkolacy obdarowani
Przedstawiciele Klubu „Lubo-

nianka”: prezes Jerzy Zieliński, 
wiceprezes Zbyszko Wojciechowski, 
członek zarządu Zbigniew Cybulski 
oraz członek Bronisław Tomkowiak, 
także przed tegorocznymi świętami 
odwiedzili (19 grudnia) dzieci 
z Przedszkola nr 5 „Weseli Spor-
towcy”, by przekazać im upominki 
– książki od Wydawnictwa „Publi-
cat” SA w Poznaniu. Po przedszko-

lu oprowadzała ich wicedyrektor 
Jolanta Kaminiarz. Wyjaśniała dzie-
ciom, czym zajmują się krwiodaw-
cy. Maluchy dla swoich gości śpie-
wały piosenki, mówiły wierszyki, 
tańczyły. W spotkaniu wzięli też 
udział byli pracownicy przedszko-
la. Dla nich oraz krwiodawców 
wystąpiły: grupa czterolatków przy-
gotowana przez Elżbietę Kałuską 
i Mariolę Sroczyńską, prezentując 
jasełka oraz grupy pięcio- i sześcio-
latków (przygotowanie: Janina 
Szczepaniak i Ewa Kowalska, Jo-
lanta Łączkowska i Irena Koniecz-
na), które wykonały tańce ludowe. 
Natomiast grupa integracyjna (pod 
kierunkiem Agnieszki Dzidowskiej) 
zaprezentowała się w sali, w której 
odbyła się wieczerza wigilijna dla 
gości. Przedszkolaki tańczyły i śpie-
wały kolędy. Podzielono się opłat-
kiem, życzenia składała dyrektor 
placówki – Violetta Tomczak. Do 
przedszkola dotarł gwiazdor, który 
grał na gitarze i śpiewał kolędy, 
rozmawiał o Bożym Narodzeniu 
i rozdawał upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców. Przekazał też 
prezenty od sponsora krwiodawcom 
i byłym pracownikom przedszkola. 
Goście otrzymali od dzieci świą-
teczne stroiki.   

Robert Wrzesiński
n
Odbieranie upominków od prezesa klubu   fot. Jerzy Zieliński

n
Krwiodawcy wręczają książki przedszkolakom  fot. Robert Wrzesiński

W ostatnim okresie na te-
renie województwa wiel-
kopolskiego doszło do 

licznych oszustw dokonywanych 
na osobach starszych. Tego typu 
zdarzenia miały miejsce również 
na terenie Lubonia. Przestępstwa 
te, popełniane tzw. metodami „na 
wnuczka” lub „na policjanta”, są co-
raz bardziej zuchwałe i bazują na 
dobroduszności, samotności lub 
niewiedzy ludzi starszych. Działa-
nia oszustów mają zwykle na celu 
zdobycie, w sposób nielegalny, pie-
niędzy od o�ary. Oszuści wykorzy-
stują społeczne zaufanie do policji, 
podając się za funkcjonariuszy lub 
próbują podszyć się pod wnuczka, 
bądź inną bliską osobę. Dzwoniąc 
przez telefon wypytują o różne dane, 

bądź sami wykorzystują sugerowane 
w rozmowie odpowiedzi. Komisa-
riat Policji w Luboniu radzi, aby nie 
udzielać informacji osobom niezna-
nym, zwrócić uwagę na fakt, iż funk-
cjonariusze policji nie przychodzą 
do domu po pieniądze, by wpłacić 
im kaucję lub inne wierzytelności. 
Nieumundurowani funkcjonariusze 
wszystkich służb powinni posiadać 
przy sobie legitymacje służbowe oraz 
okazać je przed podjęciem czynności 
służbowych, jak również są zobo-
wiązani przedstawić się z imienia 
i nazwiska. W razie wątpliwości, 
co do ich wiarygodności doradza-
my zatelefonować na policję w celu 
sprawdzenia, czy funkcjonariusze, 
którzy nas odwiedzili, są nimi fak-
tycznie. Pamiętajmy, że sposobów 

Apel policji na dokonanie oszustwa lub podszy-
cia się pod pracowników różnych 
instytucji może być bardzo wiele. 
Prosimy alarmować o wszelkich prze-
jawach tego typu zdarzeń, a w razie 
stwierdzenia oszustwa nie odstraszać 
potencjalnych naciągaczy, ale nie-
zwłocznie skontaktować się z poli-
cją celem umożliwienia zatrzymania 
przestępców na gorącym uczynku. 
Takie działanie uchroni innych przed 
padnięciem o�arą oszustw oraz po-
może ująć sprawców już dokona-
nych przestępstw.

Prosimy informować swoich 
najbliższych o występującym pro-
blemie, aby niewiedza nie była przy-
czyną nieprawidłowego, szkodliwe-
go dla nas działania.

Przed otwarciem drzwi niezna-
jomemu:

1. Spojrzyj przez wizjer w drzwiach 
lub przez okno – kto to?

2. Jeśli nie znasz odwiedzające-
go, spytaj o cel jego wizyty, zapnij 
łańcuch zabezpieczający (jeśli zde-
cydujemy się na otwarcie drzwi) 
oraz poproś o pokazanie dowodu 
tożsamości lub legitymacji służbo-
wej, identy�katora. Uczciwej osoby 
nie zrazi takie postępowanie po-
wodowane ostrożnością.

3. W razie wątpliwości umów się 
na inny termin, sprawdzając uprzed-
nio w administracji osiedla lub 
innej odpowiedniej instytucji wia-
rygodność osoby pukającej do 
drzwi (jeśli osoba podaje się za 
przedstawiciela administracji lub 
innej odpowiedniej instytucji). 
W sytuacji, gdy osoba staje się 
natarczywa, natychmiast zadzwoń 
na policję lub zaalarmuj otocze-
nie.

KP Luboń
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W niedzielę, 11 stycznia Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy (WOŚP) grała pod 

hasłem podtrzymania wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz 
godnej opieki medycznej seniorów, 
i zebrała w naszym mieście 27 846,70 zł 
(w roku ubiegłym 29 856 zł)

Już od rana na ulicach Lubonia 
na rzecz Orkiestry kwestowało 86 
wolontariuszy. Przez cały dzień gra-
no w remizie OSP, którą lubonianie 
mogli zwiedzić, i gdzie czekały na 
nich ciepłe: grochówka i zupa po-
midorowa. Finał odbył się tradycyj-
nie w CH „Factory”, gdzie w godz. 
16-18.30 odbywały się warsztaty 
plastyczne dla dzieci prowadzone 
przez Małgorzatę Perlińską-Baraniak 
z Ośrodka Kultury. Poproszony na 
gorąco o wrażenia z lubońskiego 
�nału szef 10-osobowego sztabu 
lubońskiej Orkiestry Jakub Bielaw-
ski powiedział: Jako organizatorzy 

jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim 
o�arodawcom. Nasza wdzięczność 
jest tym większa, że coraz częściej 
pojawiają się głosy krytyki wobec tego 
dzieła. Niektórzy w naszym społe-
czeństwie zapominają o podstawowej 
chrześcijańskiej zasadzie miłości 

Orkiestra grała po raz 23.

n
Najmłodsi uczestnicy �nału mogli uczestniczyć 
w warsztatach plastycznych, które odbyły się po połu-
dniu w CH „Factory”   fot. Mariusz Marszałkiewicz

n
Grupa lubońskich gimnazjalistów z dumą demonstruje karty rozliczeniowe, 
na których wpisano imię i nazwisko wolontariusza oraz zebraną przez nie-
go kwotę   fot. Paweł Wolniewicz

n
Sztab WOŚP podczas liczenia zebranych pieniędzy   
fot. Mariusz Marszałkiewicz

Akcja „List do św. Mikołaja” sta-
je się powoli lubońską tradycją. 
Dzięki Państwa zaangażowaniu 

Samorządowe Forum Obywatelskie 
(SFO) mogło ją przeprowadzić już 
po raz czwarty. W tym roku prezenty 

otrzymało 26 dzieci.
Zgodnie z założeniami, dzie-

ci z lubońskich szkół podstawowych 
napisały listy do św. Mikołaja, 
w których zawarły swoje marze-
nie. Czuwały nad tym panie pe-
dagog, które wytypowały po 5 
potrzebujących dzieci z czterech 
szkół oraz pomagały w pisaniu 
listów (szczególnie sześciolatkom). 
Następnie listy zostały zamiesz-
czone na stronie SFO: www.fo-
rumobywatelskie.org. W tym roku 
informację o akcji zamieściliśmy 
również na facebooku. Marzenia 
były różne. Proszono o ubrania, 
buty, zabawki, gry, plecaki słody-
cze, itp. Kilkoro dzieci poprosiło 
również o prezenty dla swojego 

rodzeństwa, dlatego ostatecznie zo-
stało obdarowanych 26 osób.

Po opublikowaniu listów zaczę-
li się zgłaszać darczyńcy, którzy 
chcieli zrealizować dziecięce marze-
nia. Po raz kolejny mogliśmy liczyć 
na te same osoby i przedsiębiorstwa. 
Niektórzy już czwarty rok z rzędu 
zaangażowali się w pomoc dzieciom 
w tej formie. Serdeczne podzięko-
wania składamy więc naszym stałym 
darczyńcom, a także osobom, które 
włączyły się po raz pierwszy: Grupa 
Akropol Inwestycje, Biuro Rachun-
kowe „Grade Pro�t”, Drukarnia „Wie-
land”, Karolina Kołodziejczak i Mar-
cin Chrzanowski, E. M. Nowak, 
Natalia Gargulińska-Smoczyńska, 
Małgorzata Matysiak, Irena Gierach, 
Magdalena Kleczewska, Katarzyna 
Ekwińska, Tomasz Borko, Ewa Hu-
merczyk, Izabela Polichnowska, Asia, 

Paweł i Bartuś, M&L, Monika i Prze-
mek, Zarząd i członkowie Samorzą-
dowego Forum Obywatelskiego, 5-ciu 
Mikołajów, który postanowili pozo-
stać anonimowi, panie pedagog z lu-
bońskich podstawówek oraz Małgo-
rzata Szajek, która koordynowała 
kontakt z pedagogami. Bez wymie-
nionych osób i �rm nie udałoby się 
obdarować dzieci, dla których często 
był to jedyny prezent na święta.

Po zgromadzeniu wszystkich 
upominków, kilkoro radnych SFO 
z pomocą małych elfów rozwiozło 
paczki do domów dzieci. Dzieci i ro-
dzice często z niedowierzaniem 
przyjmowały wizytę elfów. Szczegól-
nie cieszyło się rodzeństwo, które nie 
pisało listów, a również otrzymało 
drobne lub większe upominki. Re-
akcja dzieci była szczera i pokazała, 
że takie działania są potrzebne i przy-
noszą dużą radość obdarowanym. 
Dlatego w imieniu swoim i w imie-
niu dzieci dziękujemy serdecznie, 
jednocześnie zapraszając Państwa do 
udziału w akcji w przyszłym roku.

Zarząd i radni SFO

Spełnione dziecięce marzenia
Podsumowanie akcji „List do Świętego Mikołaja”

n
Prezenty gromadzone w ramach akcji   
fot. Małgorzata Matysiak

Na dzień 13 stycznia zadeklarowana kwota pieniędzy 
zebranych przez WOŚP wynosiła 36 mln 228 tys. zł.

Wydarzenie polegało na wspólnym przejeździe 11 stycznia 
108 km i zachęceniu do wrzucenia kilku złotych do puszki 
WOŚP. Zgrupka Luboń pokonuje taki dystans praktycznie co 

tydzień podczas wspólnych treningów. Tym razem zaprosiła wszystkich 
zainteresowanych na wspólną „rundę”, a tempo przejazdu dopasowała 
do możliwości wszystkich uczestników (20 km/godz.). Wystartowano 
o godz. 11 z ul. Wieniawskiego w Poznaniu. Trasa była zabezpieczona, 
a jadący eskortowani przez policję. Szlak przebiegał z Poznania przez 
Luboń, Kórnik, Środę Wlkp., Swarzędz do Poznania. Część zaplanowa-
nej trasy przejechał symbolicznie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. 
Wśród uczestników zebrano pieniądze do orkiestrowej puszki, według 
przelicznika – 23 gr za każdy przejechany kilometr.

GGR

Włączeni
Wspólna akcja kolarskiej Zgrupki Luboń i sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

bliźniego i odbierają prawo do czy-
nienia dobra ludziom myślącym 
inaczej niż oni. Często posługują się 
przy tym niepotwierdzonymi infor-
macjami o rzekomych nieprawidło-
wościach w rozliczeniach. Myślę, że 

tacy ludzie muszą zrozumieć, że 
czynić dobro może i powinien każ-
dy, zawsze i w każdej okoliczności. 
Czyńmy zatem dobro do końca świa-
ta i o jeden dzień dłużej.   PAW
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Cyprian z alei Jana Pawła II 
w Luboniu urodził się jako 
skrajny wcześniak z niską 

masą urodzeniową w 24. tygodniu 
ciąży i wagą 640 gram. Przez pierwsze 
tygodnie walczył o życie. Tę walkę 
wygrał, teraz walczy o zdrowie. Do-
tknęło go wiele chorób wcześnia-
czych, jednak najbardziej groźna 
okazała się poważna choroba oczu, 
która spowodowała odwarstwienie 
siatkówek w obu oczkach, a tym 
samym utratę wzroku. Cyprian 
wymaga rehabilitacji nie tylko 
ruchowej, ale także wzrokowej, 
aby choć częściowo dogonić ró-
wieśników.

Leczenie, operacje oraz rehabi-
litacja są bardzo kosztowne. Dlate-
go zwracamy się z prośbą o pomoc 
do wszystkich dobrych ludzi i prze-
kazanie 1% swojego podatku. Wy-
starczy w rubryce 124 wpisać nazwę: 
„Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą” 01-685 Warszawa, ul. Łomiań-
ska 5”; w rubryce 125 jako numer 
KRS podać: „0000037904”, a w ru-
bryce 128: „19560 - Stanisławski 
Cyprian”.

Dziękujemy za okazanie dobre-
go serca!

Katarzyna i Paweł Stanisławscy
tel. 697 480 951, 723 492 003; 

e-mail: kasia.dz.302@wp.pl  
lub pawel.1885@wp.pl

Prośba o 1%

Dzieci i młodzież z Domu 
Dziecka w Kórniku Bninie, 
Ośrodka Wspomagania Ro-

dziny w Kobylnicy, Domu Rodzin-
nego w Swarzędzu oraz Rodzinnych 
Domów Dziecka i rodzin zastępczych 
powiatu poznańskiego uczestniczyli 
w spotkaniu mikołajkowym, które od-
było się 16 grudnia 
w hali Lubońskie-
go Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, zor-
ganizowanym 
przez Starostwo 
Powiatowe w Po-
znaniu oraz Radio 
ZET Gold. Gości-
li na nim m.in.: 
członek zarządu 
Powiatu Poznań-
skiego – Zygmunt 
Jeżewski, dyrektor 
Wydziału Zdro-
wia i Polityki Spo-
łecznej Starostwa 
– Teresa Gromadzińska, pełnomoc-
nik Starosty Poznańskiego ds. Osób 
Niepełnosprawnych– Elżbieta Ton-
der, dyrektor Poznańskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu – Elż-
bieta Bijaczewska. Podczas imprezy 

widownię stanowili m.in. uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Luboniu.

Dla uczestników przygotowano 
wiele gier, konkursów, zabaw. Naj-
pierw odbył się taniec. Potem za-
prezentowano przedstawienie Teatru 
„Fuzja” z Poznania pt. „Takich świąt 
jeszcze nie było”. Z koncertem kolęd 

przy własnym akompaniamencie 
gitarowym wystąpił Sławek Pilarski 
z Konina. Każdy uczestnik imprezy 
otrzymał od Św. Mikołaja miły i atrak-
cyjny upominek. Był również po-
częstowany słodyczami.

Robert Wrzesiński

Spotkanie mikołajkowe 
w Luboniu

n
Taniec z Mikołajem w hali LOSiR   fot. Robert Wrzesiński

Za nami kolejne święta Bożego 
Narodzenia. Dla większości 
z nas jest to okres szczęścia, 

przygotowań, zakupów i starań, by 
świąteczny czas spędzić z rodziną przy 
suto zastawionym stole. Jednak są 
wśród nas osoby, które właśnie w tym 
okresie najbardziej odczuwają swoje 
trudne położenie społeczne i �nanso-
we. Obserwując innych, kiedy robią 
wielkie zakupy i wyszukane prezenty 
dla swoich dzieci oraz najbliższych, 
w zdwojony sposób czują swoje ogra-

niczenia. Zdają sobie sprawę, że ich 
na to nie stać. Niejednokrotnie nie 
są nawet w stanie kupić produktów 
na wigilijną kolację, ani też sym-
bolicznych prezentów dla swoich 
dzieci. Święta to okres, w którym, 
moim zdaniem, najbardziej widać 
rozwarstwienie społeczeństwa. Z jed-
nej strony ludzie zastanawiający się, 
jakiego laptopa kupić swoim pocie-
chom, z drugiej osoby starające się 

wyszukać jak najtańszy makaron na 
bożonarodzeniowy stół.

Właśnie z myślą o tych najuboż-
szych zrodził się pomysł paczek 
świątecznych organizowanyvch przez 
Stowarzyszenie „Solidarni w Praw-
dzie i Miłosierdziu”. Ich wydanie 
miało miejsce 15 grudnia. Mam 
nadzieję, że choć w małym stopniu 
udało się nam pomóc w przygoto-
waniu wieczerzy. Była to już 9. tego 
typu akcja. Od początku, z założenia, 
adresatami paczek są osoby najuboż-

sze i rodziny wielodzietne, nie 
umiejące sobie poradzić z co-
dziennymi obowiązkami. Jako 
prywatne stowarzyszenie nie 
możemy wery�kować zgłasza-
jących się osób, dlatego pole-
gamy na informacjach prze-
kazanych przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej i lu-
bońskie para�e. W tegorocz-
nej paczce znalazły się pro-
dukty do przygotowania ko-
lacji świątecznej, np. olej, barszcz, 
konserwa rybna i mięsna, kawa, 
herbata, owoce oraz słody-
cze.

Pragnę w tym miejscu 
podziękować wszystkim, któ-
rzy wsparli tę inicjatywę, za-
równo w obecnym roku jak 
i latach ubiegłych. To dzięki 
pomocy Urzędu Miasta oraz 

lubońskich �rm takich, jak: „Kos-
Dom”, „Libra Developer” Piotr Cie-
ślewicz, Sklep Instalacyjny Mariusz 
Osiński, „Siatkoland” Jolanta Kru-
pińska, „Bramy” Wieczorek, „Bear 
Lock” Centrum Zabezpieczeń Robert 
Puk, akcja była możliwa do prze-
prowadzenia. Jestem niezmiernie 
wdzięczna za wszelką pomoc i w imie-
niu obdarowanych dziękuję.

Jolanta Korcz
prezes Stowarzyszenia SPM

Świątecznie 
i mikołajkowo
Re�eksja na temat potrzeb najuboższych lubonian oraz akcji 
pomocowej Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu”

n
Prezes Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu” z paczkami pod choinkę

Czytałem materiał z ostat-
nich „Wieści Lubońskich” 
o tabliczkach na groby Po-

wstańców Wielkopolskich („WL” 12-
2014, str. 39). Właśnie poświęcono 
10 takich tabliczek oraz odsłonię-
to tablicę ku czci bosmana Adama 
Białoszyńskiego w Kiekrzu. Pole-
cam tę inicjatywę. Najbardziej były 

zadowolone rodziny, tym bardziej 
że tabliczki były fundowane przez 
Muzeum Walk Niepodległościowych. 
Jeśli ktoś potrzebuje informacji, w jaki 
sposób załatwić tabliczki dla powstań-
ców spoczywających w Luboniu, to 
służę pomocą.

Jacek Krzyżański
604 494 138

List do redakcji

Tabliczki dla powstańców
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Benon Matecki – ur. 5 czerwca 
1934 r. w Poznaniu, mieszkał w Lu-
boniu od 1939 r. aż do śmierci (1 
grudnia 2012 r.). Znany pod pseu-
donimem artystycznym „Benas 
z Kocich Dołów” twórca nieprofe-
sjonalny, autor gawęd, wierszyków, 
piosenek i humoresek w gwarze 
poznańskiej, związanych z Luboniem 
i wydanych w tomikach: „Śleperyby” 
i „Na szage bez most”. Obdarzony 
talentem muzycznym i aktorskim 
od wczesnej młodości występował 
na scenie w teatrzykach amatorskich, 
grał na gitarze, akordeonie i har-
monijce ustnej. Dla potomnych 
twórczość B. Mateckiego jest doku-
mentem zjawisk kulturowych, folk-
loru i zdarzeń historycznych, których 
autor był świadkiem, a które bez-
powrotnie odeszły w przeszłość. 
Pozostawił artystycznie ujęty zapis 
języka, którym do niedawna u nas się 
posługiwano. Założyciel zespołów 
muzycznych „Lubońskie Pyry” 
i „Ryczka”. Współzałożyciel Luboń-
skiego Stowarzyszenia Historyczne-
go oraz członek władz Towarzystwa 
Miłośników Miasta Lubonia. Po-
śmiertnie nagrodzony w konkursie 
„Siewca Roku  2012” w kategorii 
„kultura”. (Sylwetkę B. Mateckiego 
przedstawialiśmy w „WL” 12-2012 
na str. 30).

Krzysztof Moliński ur. w lutym 
1951 r. w rodzinie o tradycjach 
ziemiańskich. W 2006 r. otrzymał 
z rąk Prezydenta RP tytuł profeso-
ra – najwyższy stopień naukowy. 
Jest matematykiem – statystykiem 

na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu. Poza pracą naukową, 
pomimo że nie widzi, jest oddanym 
społecznikiem, doskonałym orga-
nizatorem i działaczem na wielu 
płaszczyznach. M.in.: w 1989 r. or-
ganizował Samorządowy Komitet 
Obywatelski (SKO); współorgani-
zował szereg spotkań z mieszkań-
cami w różnych częściach Lubonia, 
przybliżając ideę samorządu tery-
torialnego w rozumieniu ówczesnym 
i w oparciu o wzorce przedwojen-
nej II RP. W latach 1990-1994 był 
przewodniczącym Rady Miasta 
Luboń. W 1995 r. współtworzył 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe „Forum Lubońskie”, w którym 
od początku, przez 20 lat pełni 
funkcję prezesa. Wraz z Towarzy-
stwem Gospodarczym Miasta Lu-
boń angażował się w budowę 14-
kilometrowej trasy dydaktyczno-
rowerowej wzdłuż Warty z Lubonia 
do Puszczykówka przez tereny Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. 
Pierwszy z mostków na tej trasie 
otrzymał imię „Krzyśko” jako uho-
norowanie osobistego wkładu Krzysz-
tofa Molińskiego. Prężnie działają-
cy organizator i współorganizator 
wielu przedsięwzięć przy para�i św. 
Jana Bosko. Jest orędownikiem wy-
niesienia na ołtarze męczennika śp. 
ks. Stanisława Streicha i przewod-
niczącym grupy modlitewnej jego 
imienia. Jest także członkiem Aka-
demickiego Klubu Obywatelskiego 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Poznaniu skupiającego obec-
nie prawie 300 naukowców nie 

cd.  
ze str. 
4

Zasłużeni lubonianie
Sylwetki nagrodzonych

tylko z Polski. (Sylwetkę K. Moliń-
skiego przedstawialiśmy m.in. w „WL” 
07-2000, na str. 2)

Zdzisław Szafrański ur. 27 maja 
1947 r. w Zielonej Górze. Od 1971 r. 
pracownik naukowo-dydaktyczny 
Instytutu Matematyki Politechniki 
Poznańskiej. W 1980 r. obronił roz-
prawę doktorską. Był wielokrotnym 
laureatem w konkursach organizo-
wanych przez studentów na „Naj-
lepszego dydaktyka i wychowawcę”. 
Za osiągnięcia zawodowe odzna-
czono go m.in. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej W 1990 r. został rad-
nym z ramienia SKO z najlepszym 

wynikiem wyborczym i przez czte-
ry lata sprawował funkcję wiceprze-
wodniczącego Rady, a w latach 
1994-2006 przewodniczącego Rady 
Miasta. Inicjator najważniejszych 
dokumentów miasta, w oparciu o któ-
re działał samorząd lokalny, oraz 
uchwalenia pierwszych planów miej-
scowych w naszym mieście. Nawią-
zał kontakty z niemiecką gminą 
Rüdersdorf i francuską gminą Rouen, 
z którymi przyjacielskie kontakty 
nasze miasto utrzymuje do dziś. (Z. 
Szafrańskiego przedstawialiśmy w 
„WL” 02-1999 na str. 2)

PAW
na podstawie wniosków o nadanie 

medali

n
Uhonorowani medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń” w towarzystwie 
przedstawicieli władz miasta. Od lewej stoją: T. Zygmanowska (przewod-
nicząca RML), Z. Szafrański, M. Machalska (burmistrz), K. Moliński, Janusz 
Matecki (syn Benona)   fot. Paweł Wolniewicz

W środę, 17 grudnia o godz. 
10 w Sali Marcinkowskiego 
w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu wojewoda 
wielkopolski Piotr Florek i wielko-
polski kurator oświaty Elżbieta Wal-
kowiak wręczyli Stypendia Ministra 
Edukacji Narodowej. Jednym z wy-
różnionych był Kamil Piechowiak – 
absolwent Gimnazjum nr 1 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Luboniu, 
obecnie uczeń VIII LO im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W ubie-
głym roku szkolnym był laureatem 
Wojewódzkich Konkursów: Fizyczne-
go, Historycznego, Matematycznego, 
Geogra�cznego oraz �nalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Chemicznego, 
�nalistą zawodów indywidualnych 
VIII Olimpiady Informatycznej Gim-
nazjalistów, uzyskał kwali�kację do 
III etapu 40. Olimpiady Geogra�cznej, 
dzięki której może być w przyszłości 
zwolniony z egzaminu maturalnego 
z geogra�i.

Kamil uczęszcza do klasy o pro-
�lu informatyczno-matematyczno-
�zycznym i przygotowuje się do 

II etapu Olimpiady Lingwistyczno- 
matematycznej, organizowanej przez 
Uniwersytet Wrocławski oraz II eta-
pu Olimpiady Przedsiębiorczości. 
Nauka jest dla niego nie tylko obo-
wiązkiem, ale także jedną z pasji, 
której poświęca dużo czasu. Poza 
zdobywaniem wiedzy, interesuje się 
budowaniem konstrukcji z klocków 
Lego, wędrówką po górach, jazdą 
na rowerze, pływaniem i jogą. W przy-
szłości planuje rozpocząć studia na 
kierunku Informatyka lub Automa-
tyka i Robotyka.

Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej jest przyznawane uczniom, 
którzy uzyskują wybitne osiągnięcia 
edukacyjne. Wyróżnienie mogą 
otrzymać zwycięzcy olimpiad mię-
dzynarodowych, laureaci i �naliści 
ogólnopolskich olimpiad lub kon-
kursów na pracę naukową oraz 
uczniowie realizujący indywidualny 
tok nauki i uzyskujący najwyższe 
wyniki, bądź realizujący indywidu-
alny tok studiów. Stypendium moż-
na otrzymać też za bardzo dobre 
wyniki we współzawodnictwie spor-
towym na szczeblu krajowym lub 

Stypendysta MEN

międzynarodowym. Kandydatów do 
stypendium wskazują szkoły. W Wiel-
kopolsce zostały przyznane 17 uczniom 
i absolwentom szkół. Stypendium 
ma formę jednorazowej nagrody 
pieniężnej.

WUW, AS

n
Kamil Piechowiak – stypendysta 
Ministerstwa Edukacji Narodowej   
fot. Agata Samol

Kochane Babcie  
i Kochani  

Dziadkowie!

Z okazji Waszego święta 
(21 i 22 stycznia) życzymy Wam 
zdrowia, bo ono jest podstawą 
wszystkiego; abyście zawsze 
czuli się potrzebni, spełnieni 
i zrozumiani, bo to wskazu-
je sens życia; ogromu miło-
ści, który mógłby się równać 
z uczuciem, jakim obdarzacie 
nas; spełnienia marzeń, nawet 
mimo powszechnych ograni-
czeń… Bądź-
cie bezpiecz-
ną przystanią 
w tym cha-
otycznym 
świecie.  
Bądźcie…
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Dawid Grześkowiak przyszedł 
na świat 6 listopada 1982 r. 
w Poznaniu i od urodzenia 

mieszkał w naszym mieście z rodzi-
cami – Pawłem i Marią z d. Marci-
niak, która od 3 lat jest prezesem 
Caritasu przy para�i św. Jana Bosko. 
Ma młodszą siostrę – Weronikę. Jest 
absolwentem Szkoły Podstawowej 
nr 3 i Liceum Sióstr Zmartwych-
wstania Pańskiego przy ul. Głogow-
skiej w Poznaniu. Ukończył również 
studia magisterskie na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Poznaniu na 
Wydziale Ochrony Środowiska. Po 

studiach wyjechał na rok do pracy, do 
Anglii. Później pracował w poznań-
skiej �rmie „Infra” (zajmował się tam 
m.in. przygotowywaniem kontrak-
tów, kosztorysowaniem). W 2013 r. 
wstąpił do zakonu o.o. Dominikanów 
w Warszawie, gdzie 17 sierpnia ub. 
roku złożył pierwsze śluby. Obecnie 
przebywa w klasztorze dominikań-
skim w Krakowie, gdzie kontynuuje 
studia teologiczne. Jego hobby jest 
fotografowanie.

PAW

Dawid Grześkowiak podzielił się 
z nami osobistymi odczuciami i re-
�eksją związanymi z życiem ducho-
wym. Przedstawiamy je obok.

Kto z kim przystaje, takim się 
staje

Każdy z nas mógłby wymienić 
przynajmniej kilka osób, które mia-
ły wpływ na jego życie. Dla wielu 
mogą to być rodzice, czasem jacyś 
bohaterowie z przeszłości, czasem 
znane postaci, a czasem przypad-
kowo spotkani ludzie. Największy 
jednak wpływ mają na nas te osoby, 
z którymi spędzamy najwięcej cza-
su. Najczęściej tymi, z którymi chce-
my być i spędzać razem życie są nasi 
bliscy, osoby które kochamy.

Czy tą osobą może być też 
Bóg?

Ojciec Joachim Badeni OP mó-
wił, że Bóg ma swój urok, Pan Bóg 

działa swoim urokiem. Bóg jest Oso-
bą nieskończenie piękną, ale też 
nieskończenie tajemniczą. Piękno 
i tajemnica to rzeczywistości, które 
nas pociągają. Jak można je odkryć 
w Bogu? Żeby tego doświadczyć 
trzeba zrobić krok i się z nim spotkać. 
Spotkanie z Bogiem jest doświad-
czeniem każdego chrześcijanina. To 
doświadczenie nazywamy modlitwą. 
Nie możemy jednak nazwać spotka-
niem bezmyślnego klepania znanych 
od dziecka formułek. Dość komicz-
nie wyglądałaby komunikacja mię-
dzy nami, gdybyśmy ograniczyli nasz 

język do kilku wy-
uczonych komend. 
Ciężko zbudować 
jakąkolwiek bliższą 
relację z osobą, 
którą być może 
spotykamy nawet 
codziennie, ale 
ograniczamy się do 
zwykłego „dzień 
dobry”. Mam więc 
na myśli takie spo-
tkanie z Bogiem, 
w którym Go szu-
kamy, pragniemy 
kontaktu z Nim 
i jednocześnie po-
zwalamy, aby On 
nas odnalazł. Mo-
dlić się to po prostu 

przebywać w Jego obecności lub też 
przypominać sobie o Jego miłości 
do nas.

„Mnie zaś dobrze jest być 
blisko Boga” (Ps 73,28a)

Są takie osoby, które spotykając się 
z Bogiem, odkrywają, że On zapra-
sza je do czegoś więcej, do wyłącznej 
relacji. Tajemnicą pozostaje, dlacze-
go Bóg wybiera takie osoby, a nie 
inne. Na apostołów mógł wybrać 
uczonych w Piśmie, a wybrał prostych 
rybaków. Boży wybór nie jest opar-
ty na osobistej świętości, inteligen-
cji czy pochodzeniu osoby powoła-
nej. Zaproszenie Boga jest darem, 

Dominikanin z Lubonia
Lubonianin Dawid Grześkowiak przyjął w klasztorze św. Józefa przy ul. Dominikańskiej na 
warszawskim Służewie pierwsze śluby zakonne o.o. Dominikanów

który spotyka się z całkowicie wol-
ną odpowiedzią człowieka. Bóg 
nigdy nikogo nie zmusza, co najwy-
żej może pociągać swoim subtelnym 
urokiem. Mimo wszystko jednak, 
jeśli mamy do czynienia z autentycz-
nym powołaniem, osoba powołana 
ma cały czas świadomość, że może 
powiedzieć „nie”. 

Aż do śmierci
Owocem pozytywnej odpowie-

dzi człowieka na Boże wezwanie 
jest wejście na drogę życia konse-
krowanego przez złożenie ślubów. 
W Zakonie Braci Kaznodziejów, po 
odbyciu rocznego nowicjatu skła-
damy śluby wypowiadając następu-
jącą formułę: „Ja, brat Dawid Piotr 
Jerzy Grześkowiak, składam profe-
sję i ślubuję posłuszeństwo Bogu, 
Najświętszej Maryi Pannie, św. Do-
minikowi i tobie, bratu NN, że będę 
posłuszny tobie i twoim następcom 
według reguły św. Augustyna i ustaw 
Braci Kaznodziejów”. Ubóstwo 
i czystość są zawarte w ślubie po-
słuszeństwa. Pierwsze śluby są cza-
sowe, które się odnawia. Zwykle po 
upływie pięciu lat składa się śluby 
wieczyste – do śmierci. Rozpoczy-
na się droga, która jest oddaniem 
całego swojego życia Bogu w szcze-
rej miłości, uwielbieniu i służbie, 
przez wybór radykalnej drogi na-

śladowania Pana Jezusa. Rezygnu-
jemy z wielu na prawdę dobrych 
rzeczy, takich jak małżeństwo, ma-
jątek, możliwość decydowania o so-
bie, po to, żeby mieć jak najwięcej 
czasu dla Tego, którego kochamy 
mówiąc inaczej, być do Jego dys-
pozycji przez cały czas. Pan Jezus 
staje się radykalnym centrum na-
szego życia. Osoba konsekrowana 
chce spędzać z Nim swój czas, żeby 
jak najlepiej Go poznać i przez to 
upodobnić się do Niego.

Każdy instytut życia konsekro-
wanego ma swój charyzmat, czyli 
dar Ducha Świętego uzdalniający 
do konkretnych zadań w Kościele. 

Jednym z haseł dominikanów jest 
zdanie „conteplare et conteplata 
alis tradere”, co znaczy kontemplo-
wać i dzielić się owocami kontem-
placji z innymi. Przez kontempla-
cję rozumiemy tutaj ten czas, 
kiedy spotykamy się z naszym Pa-
nem. Dominikanie spotykają się 
z Panem Bogiem przez wspólną 
liturgię, modlitwę osobistą i stu-
dium, czyli nieustanne pogłębianie 
wiedzy i szukanie Prawdy. Z tych 
wszystkich spotkań utkana jest 
przyjaźń dominikanina z Jezusem. 
Charyzmatem naszego zakonu jest 
głoszenie Słowa Bożego, kazno-
dziejstwo, które w swej istocie jest 
dzieleniem się owocami tej przy-
jaźni.

Po co to wszystko?
Niewątpliwie życie zakonne wią-

że się z pewnymi konkretnymi wy-
rzeczeniami. Może się pojawić w nas 
pytanie o sens takiego życia. Bez 
sensu jest każde umartwienie, jeśli 
nie przybliża nas do Boga i nie uzdal-
nia nas do miłości. Bez sensu jest 
asceza, która przemienia nas w ludzi 
smutnych, zamkniętych w sobie, 
śmiertelnie poważnych. Celem wy-
rzeczeń zakonnika jest więc zrobie-
nie jak największej przestrzeni Du-
chowi Świętemu, aby mógł On go 
przemieniać, aby uzdalniał do głęb-
szej miłości. Kto miłuje, jest pełen 
radości i pokoju, mimo cierpienia, 
które nadal pozostaje obecne w jego 
życiu. W tym właśnie realizuje się 
podobieństwo do Jezusa, choć bar-
dzo często jest niedoskonałe. Przy-
jęcie tej niedoskonałości i własnej 
słabości jest również otwarciem 
przestrzeni na działanie Bożej łaski. 
Podejmując tę specy�czną drogę 
życia, zakonnik świadomy swojej 
małości staje się przyjacielem Jezu-
sa i do tej przyjaźni, która jest pełnią 
naszego życia, próbuje doprowadzić, 
tych których spotyka.

Dawid Grześkowiak

n
Dawid Grześkowiak podczas składania pierwszych 
ślubów zakonnych

n
Dawid z rodzicami – Marią i Pawłem Grześkowiakami

n
Dawid z lubonianinem, diakonem Barto-
szem Federowiczem (z lewej), o którym 
pisaliśmy szerzej w lipcu 2014 r. na str. 47
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Urodził się 24 lipca 1920 r. 
w Wiórku nad Wartą tuż za 
Czapurami. Był synem Marii 

i Edmunda Koszyców, nauczyciela 
z Krzyszkowa koło Rokietnicy. Ojciec, 
po wybuchu II wojny światowej, zo-
stał aresztowany i stracony 12 grud-
nia 1939 r. w Forcie VII w Poznaniu. 
Jego imieniem nazwano ulicę łączącą 
Krzyszkowo z Rokietnicą.

Pan Zygmunt uczył się w Gim-
nazjum im. Bergera w Poznaniu. Do 
szkoły dojeżdżał pociągiem. Z wa-
gonu widział żaglówki, które pływa-
ły po Jeziorze Kierskim. To mu się 
podobało, też chciał pływać. Szansa 
pojawiła się niespodziewanie szyb-
ko. W Gimnazjum działało Koło Ligi 
Morskiej i Kolonialnej (KLMiK) 
założone przez historyka, dr. doc. 
Władysława Kowalenko. Była to dość 
ważna postać w wielkopolskiej oświa-
cie. Dr Kowalenko przewodniczył 
m.in. Okręgowi Poznańskiemu To-
warzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych. W ramach tego koła 
często w niedziele i święta zabierał 
swoich uczniów do Kiekrza. Sekcja 

żeglarska KLMiK miała pięć łodzi, 
w tym cztery z żaglami o powierzch-
ni 10 m2, ale nie posiadałą swojej 
przystani. Obozy żeglarskie odby-
wały się tam pod namiotami. W czerw-
cu 1935 r., w trakcie jednego z nich 
Koszyca uzyskał stopień żeglarza. 
W regatach dla uczestników obozu 
był najlepszy. To sprawiło, że zaan-
gażował się w żeglarstwo regatowe, 
które dominowało w późniejszej jego 
karierze sportowej. Po tym obozie, 
dzięki W. Kowalenko, zarząd Yacht-
Klubu Wielkopolski (YKW) umoż-
liwił uczniom gimnazjum Bergera 
korzystanie z klubowej przystani. 
Spośród wszystkich osób z Koła Ligi 
Morskiej i Kolonialnej, po latach 

tylko Zygmunt Koszyca żeglował. 
Na przystani w Kiekrzu pojawiał się 
dość regularnie już w 1936 r., ale – 
jak podaje księga Jacht Klubu Wiel-
kopolski (JKW) z 1958 r. – o�cjalnie 
został przyjęty w 1938 r. Kolegował się 
z Henrykiem Urbaniakiem, synem 
komandora Władysława Urbaniaka, 
który w swojej stoczni produkował 
świetne łodzie. Często chodził do 
tej stoczni na Drogę Dębińską.

Reprezentował barwy YKW na 
mistrzostwach Polski jeszcze przed 
II wojną światową, a niedługo po jej 
zakończeniu wywalczył trzy tytuły 
najlepszego żeglarza w kraju w olim-
pijskiej klasie O-36. Na igrzyska nie 
miał szansy pojechać, bo klasa O-36, 
czyli olimpijskie jole (O-Jolle), była 
reprezentowana tylko raz, w 1936 r. 
w Berlinie. Gdy na wodach Kielu 
żeglarze walczyli o medale, 16-letni 
Koszyca stawiał dopiero pierwsze 
kroki w tym sporcie. Dwa lata póź-
niej reprezentował już jednak Yacht-
Klub Wielkopolski na mistrzostwach 
Polski w Pucku. Lata okupacji spędził 
w Myślenicach w woj. krakowskim. 

Ponieważ nie było tam je-
ziora do żeglowania, ćwiczył 
teorię i taktykę regatowania 
na modelach, co zaowoco-
wało później. Po wojnie 
rodzina przeprowadziła się 
do Szamotuł i jako 25-letni 
żeglarz od razu powrócił 
w czerwcu 1945 r. na przy-
stań JKW, ale niestety jego 
„olimpijek” już nie było, 
zostały wywiezione przez 
Niemców w głąb Rzeszy. 
W olimpijkach nie miał so-
bie równych, ale wówczas 
(od igrzysk w Helsinkach 
w 1952 r.) do głosu doszła 
już „królewska” klasa Finn. 
Na dodatek polskie władze 
nie wysyłały żeglarzy w olim-
pijskie szranki. Po trzyletniej 
przerwie wrócił na wodę 
w nowej roli – jako sternik 
omegi, która właśnie tra�ła 
do klubu. Sukcesy przyszły 
szybko. Już w tym samym, 
1956 r. wygrał Żeglarskie 
Mistrzostwa Wielkopolski 

w klasie Omega, choć faworytami 
były łodzie Ludowego Zespołu Spor-
towego. Ponad 30-letnia przerwa 
w startach naszych regatowców za-
kończyła się dopiero w 1968 r. w Mek-
syku, ponad rok wcześniej Zygmunt 
Koszyca zakończył swoją bogatą 
karierę. Ostatnią klasą w niej był FD 
Latający Holender, załogantami byli 
Ryszard Skarbiński (późniejszy Olim-
pijczyk) i Andrzej Maćkowiak.

Pytany, jak doszedł do swoich 
sukcesów, wskazywał na wiele godzin 
treningów na wodzie oraz na opa-
nowanie taktyki i techniki regatowej, 
opisanej na papierze, a także na wy-
ciąganie wniosków z przegranych 
wyścigów i oczywiście dbałość o sprzęt. 

Zygmunt Koszyca
(1920 – 2015)

Dobre wyniki uzyskał dzięki ciężkiej 
pracy. Nie miał trenera, sam lub 
z kolegami uczył się żeglarskiego 
rzemiosła.

Do historii klubu przeszło słowo 
„selera”. – Ojciec nigdy nie przeklinał, 
zawsze mówił „selera”, więc w koń-
cu wszyscy zaczęli tak na niego wo-
łać. Kiedyś babcia poszła do klubu 
i pyta napotkanych chłopców, czy nie 
widzieli Koszycy. Kogo? Nie znamy 
takiego – odpowiedzieli. I nagle jeden 
mówi do drugiego: Hej, a może to 
chodzi o tego Selera! – wspomina 
Maria, córka pana Zygmunta. Jej 
zdaniem ojciec należał do nielicznych 
osób, które uprawiały sport dla czy-
stej idei, nie patrząc na materialne 
korzyści. Odczuwał przy tym wiele 
radości i satysfakcji ze sportowych 
zmagań. W szlachetnej rywalizacji 
wygrana była najwspanialszą nagro-
dą za poniesione wyrzeczenia i tru-
dy treningów. Liczne wzloty i upad-
ki mu nie przeszkadzały.

Po zakończeniu żeglowania po-
świecił się rodzinie i pracy zawo-
dowej. Do 1964 r. był głównym 
księgowym w Państwowych Zakła-
dach Zbożowych w Szamotułach, 
gdzie mieszkali jakiś czas, a później 
w Poznaniu, w Centrali Nasiennej. 
Z córką Marią i wnukiem Krzysz-
tofem często byli zapraszani na róże 

imprezy i regaty sportowe w Jacht 
Klubie Wielkopolskim. Był pilnym 
obserwatorem i kibicem polskiego 
żeglarstwa. O swojej ponad 30-letniej 
karierze, którą musiał zakończyć 
w 1966 r. z powodu stanu zdrowia 
mówił: Moje serce pozostało w Jacht 
Klubie Wielkopolska i na wodzie.

Zmarł 11 stycznia 2015 r. w Lu-
boniu, gdzie od lat mieszkał z ro-
dziną.

Największe sukcesy
Zygmunt Koszyca wystąpił w 173 

regatach, z tego w 168 reprezentował 
Jacht Klub Wielkopolski. W 1938 r. 
zdobył Mistrzostwo Poznania w kla-
sie 10 m2 (turystycznej), w 1947 r. 

– Mistrzostwo Wielkopol-
ski w klasie L, 1948 r. – 
Mistrzostwo Polski w kla-
sie O-36 (pierwszy tytuł 
mistrza kraju zdobyty dla 
barw JKW), 1949 r. – Mi-
strzostwo Polski w klasie 
O-36 (obrona tytułu), 1950 r. 
– Wicemistrzostwo Polski 
w klasie O-36, 1952 r. – 
Mistrzostwo Polski w kla-
sie O-36; 1956, 1957 i 1958 r. 
– Mistrzostwo Wielkopol-
ski w klasie Omega; 1961, 
1962, 1963 i 1964 r. – Mi-
strzostwo Wielkopolski 
w klasie Latający Holender, 
1962 r. – zwycięstwo w Mię-
dzynarodowym Pucharze 
Targów Poznańskich w kla-
sie Latający Holender.

Za osiągnięcia sporto-
we został wielokrotnie 
uhonorowany najwyższy-
mi odznaczeniami Głów-
nego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Sportu, Polskie-
go Związku Żeglarskiego 
oraz klubowymi. Posiadał 

tytuł Mistrza Sportu. Jach Klub 
Wielkopolski nagrodził swojego 
znakomitego żeglarza w 1958 r. 
Odznaką Honorową JKW, a w 1998 r. 
przyznano mu godność Honorowe-
go Członka klubu.

Jacek Krzyżański
były żeglarz JKW (1976-1987)

n
Portret Zygmunta Koszycy z ża-
glówką

n
Zygmunt Koszyca z córką Marią Polus

O Zygmuncie Koszycy pisa-
liśmy w „WL” 03-1994 na str. 7 – 
„Trzykrotny Mistrz Polski”, 01-2007, 
str. 21 – „Osobliwy życiorys” oraz 
08-2010, str. 32 – „75 lat na wodzie”. 
Patrz też: www.zygmuntkoszyca.
czatu.pl

n
Karykatura lubonianina Zygmunta Koszycy 
z „Niedzieli Sportowej”
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Udział Piotra Gawałka w Po-
wstaniu Wielkopolskim roz-
począł się jak w przypadku 

większości powstańców. 
Informacje i dokumenty poświę-

cone jemu zostały uzyskane od cór-
ki - Haliny- Bożeny Nowakowskiej, 
wnuczki - Urszuli Nowakowskiej-
Adamczak oraz na podstawie akt 
ZBoWiD, Koło Żabikowo.

Młodość
Piotr Gawałek urodził się 21 

lipca 1895 r. w Zgierzynce powiat 
Nowy Tomyśl. Jego ojcem był Wa-
lenty, matką Franciszka z domu Fąka. 

Miał pięcioro ro-
dzeństwa: Fran-
ciszka, Jana, Wła-
dysława, Stanisła-
wę i Hieronima. 
Po ukończeniu 
szkoły podstawo-
wej w Zgierzynce 
do 18 roku życia 
pracował na roli 
u rodziców. Wy-
jechał w 1913 roku 
do pracy do West-
falii.

Wojsko
Podczas I woj-

ny światowej 
w 1916 roku został 
powołany do woj-
ska pruskiego, 
w którym prze-
bywał do zakoń-
czenia tego kon-
�iktu zbrojnego 
na froncie zachod-
nim we Francji. 

Miał doświad-
czenie frontowe, 
zatem jako ochot-
nik przystąpił do 
Powstania Wiel-
kopolskiego wraz 

z braćmi: Janem i Władysławem. 
Stało się to w Posadowie, gdzie tra-
�ł do oddziału organizowanego przez 
hrabiego Łęckiego. Pierwszy atak na 
Niemców odbył się w Bolewicach, 
drugi w Sępolnie. Z Nowego Tomy-

śla powstańcy ruszyli na Zbąszyń. 
W życiorysie Piotra Gawałka czy-
tamy: Po zdobyciu Zbąszynia zgło-
siłem się ochotniczo do 9. Pułku 
Artylerii Ciężkiej w Poznaniu, skąd 
skierowany zostałem na front nad 
Noteć pod Nakło, Szubin. Dowódcą 
był porucznik Kocimski, zastępcą jego 
ppor. Korpal. 

Skoro zaciągnął się do artylerii, 
być może właśnie w tym rodzaju 
wojsk służył podczas I wojny świa-
towej. W maju 1919 r. został mia-
nowany na stopień kaprala, Po za-
kończeniu powstania walczył także 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 24 
września 1920 r. został zwolniony 
z wojska. Później jeszcze – 26 kwiet-
nia 1972 r. otrzymał stopień pod-
porucznika rezerwy.

Rodzina i praca
Od 1921 r., bez mała prawie 40 

lat pracował w Zakładach Nawozów 
Fosforowych w Luboniu na stano-
wisku maszynisty, aż do pójścia na 
emeryturę w 1960 r. 

Związek małżeński zawarł 1 
października 1922 r. we Wirach 
z Marią Kaczmarek z Żabikowa uro-
dzoną 16 października 1897 r. w Szka-
radowie koło Rawicza, jej ojcem był 
Ignacy. Po ślubie Piotr Gawałek po-
czątkowo zamieszkał z żoną u jej 
rodziców przy ul. Lipowej 77, a na-
stępnie przenieśli się do domu przy 
ul. Boczonia 8 (w czasie II wojny 
światowej Dauerstrasse, obecnie 
Kopernika 8). Mieli dzieci: Janinę 
(ur. 29.07.1923 r., zm. 1937 r.), Ha-
linę Bożenę po mężu Nowakowską 
(ur. 26.04.1928 r.) i Marię po mężu 
Nowaczyk (ur. 02.02.1930 r.).

Ukryta „Rogatywka”
Jak wspomina córka Halina: Po 

wybuchu wojny Niemcy zaczęli 
prześladować ludność polską, a w są-
siedztwie dochodziło do aresztowań, 
ojciec w obawie o życie swoje i ro-
dziny postanowił ukryć czapkę woj-
skową („Rogatywkę”) – mówił do 
żony i dzieci: – w tej czapce walczy-
łem o wolność Polski i Poznania, po 
czym umieścił ją w uprzednio wy-

Piotr Gawałek
(1895-1877)
Powstaniec artylerzysta

kutym w murze otworze na podda-
szu. Następnie skrytkę zamurował.

Dobry Niemiec
Pewnego dnia, przed wojną za-

nosiło się na burzę a mieszkający 
w sąsiedztwie Niemiec o nazwisku 
Schenfeld miał do zwiezienia zboże 
z pola. Ojciec z własnej inicjatywy 
pospieszył mu z pomocą, jak się póź-
niej okazało Niemiec zrewanżował się 
ojcu w czasie wojny ratując mu życie. 
– wspomina dalej córka. Było to w dniu, 
w którym na nasze podwórze wjechał 
sąsiad konnym wozem, mając na 
furze półtusze świni i inne produkty 
żywnościowe przywiezione z odda-
lonej wsi. Ponieważ sąsiad przewoził 
podobne towary nie po raz pierwszy, 
ktoś doniósł na niego policji, która 
urządziła u niego w gospodarstwie 
zasadzkę. Gospodarza wraz z koniem 
i załadowanym wozem ukryliśmy 
w naszej stodole. Wkrótce na podwó-
rzu pojawiła się niemiecka policja 

w towarzystwie wspomnianego wcze-
śniej Schenfelda, który umiejętnie 
odwrócił ich uwagę i poręczył za ojca. 
Nie doszło w ten sposób do przepro-
wadzenia u nas rewizji i to być może 
uratowało ojcu i sąsiadowi życie.

Po wojnie
W swoim życiorysie zaznaczył: 

Po zakończeniu drugiej wojny pra-

cowałem bezinteresownie 2 miesiące 
na wójtostwie w Luboniu, potem po 
działaniach wojennych sprzątałem 
Fabrykę z gruzów i uruchomiłem 
maszynerię.

Posiadał odznaczenia: Wielko-
polski Krzyż Powstańczy (1974 r.), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1975 r.). Państwo Ma-
rianna i Piotr Gawałek byli odzna-
czeni też Medalem „Za długoletnie 

pożycie małżeńskie” 
nadanym 6.10.1975 r.

Pan Piotr należał 
od 1 października 1970 r. 
do ZBoWiD-u, Koło 
Żabikowo. Zmarł w wie-
ku 82 lat, 7 stycznia1977 r. 
w Luboniu, Został po-
chowany wraz z żoną 
w grobowcu rodzinnym 

na cmentarzu 
w Żabikowie. Po 
jego śmierci, żona 
Maria 14 kwiet-
nia 1977 r. zosta-
ła podopieczną 
ZBoWiD-u. 
Zmarła 3 grudnia 1983 r.

J. Król, P. Wolniewicz,  
R. Wrzesiński

n
Kapral Piotr Gawałek 
ok. 1919 r.

n
Artylerzyści, powstańcy na pamiątkowym zdjęciu. Piotr Gawałek na górze 
z prawej. Podobnie jak wielu innych z charakterystycznym powstańczym 
tre�em na rogatywce. Na odwrocie opis 15. PAL (Pułk Artylerii Lekkiej) 
Bydgoszcz

n
Ślub Piotra Gawałka z Marią Kacz-
marek – Żabikowo 1.10.1922 r.

n
Piotr Gawałek (w środku) w maszynowni Zakładów Fosforowych

n
Okupacyjny zdjęcie 
Piotra Gawałka z prze-
pustki 

n
Zdjęcie z okazji 50-lecia ślubu

n
Córka Halina-Bożena Nowakowska z wnuczką 
Urszulą Nowakowską- Adamczak nad rodzinny-
mi pamiątkami   fot. Paweł Wolniewicz
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Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania waż-
nych zdarzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lu-
bońskie”. Przedstawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 
5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
styczeń – okrągłe rocznice

150 lat temu
24 stycznia 1865 r. na żądanie władz Qn

niemieckich ks. arcybiskup Leon Przyłuski 
wydał dekret wprowadzający dla katoli-
ków niemieckich z Dębca, Lubonia i La-
sku kazanie niemieckie w każdą czwartą 
niedzielę miesiąca.   (3, s. 53)

110 lat temu
13 stycznia 1905 r. otwarto szkołę pa-Qn

rytetyczną (dwuwyznaniową) w Luboniu 
(stary budynek SP 3 przy ul. Armii Po-
znań)   (13, s. 213)

95 lat temu
8 stycznia 1920 r. do szkoły wirow-Qn

skiej przy ul. Łęczyckiej, w której uczy-
ły się dzieci z terenu dzisiejszego Lubonia, 
przybył pierwszy polski nauczyciel – Jan 
Warszawski ze Strykowa pod Stęszewem.   
(13, s. 64)

80 lat temu
9 stycznia 1935 r. starosta powiatowy Qn

zatwierdził Stanisława Skrzypczaka jako 
sołtysa wsi Luboń.   (13, s. 218)

75 lat temu
25 stycznia 1940 r. wezwano probosz-Qn

cza para�i pw. św. Jana Bosko (drugi po 
ks. S. Streichu) Ludwika Bierzelewskiego 
do siedziby gestapo w Poznaniu, areszto-
wano i wywieziono najpierw do Chludo-
wa, a następnie do Dachau.   (3, s. 158; 
11, s. 81)

70 lat temu
Do 3 stycznia 1945 r. (do rozwiązania) Qn

Kazimierz Grenda (przedwojenny nauczy-
ciel i kierownik SP 3) był szefem „Pasieki” 
– Kwatery Głównej Szarych Szeregów (od 
23.08.1944).   (13, s. 252)

9 stycznia 1945 r. na cmentarzu para-Qn

�alnym w Żabikowie zastrzelono i pocho-
wano 18 żołnierzy AK.   (11, s. 92)

12 stycznia 1945 r. na cmentarzu w Ża-Qn

bikowie zastrzelono i pochowano 12 żoł-
nierzy.   (11, s. 92)

Do 13 stycznia 1945 r. (od październi-Qn

ka 1944 r.) w budynku III szkoły w Lasku 
przy ul. Sobieskiego koszarowało wojsko 
niemieckie.   (13, s. 106)

17 stycznia 1945 r. na terenie strzelni-Qn

cy przy obozie niemieckim w Żabikowie 
zastrzelono 10 żołnierzy AK. Ich zwłoki 
20 stycznia spalono.   (11, s. 92)

18 stycznia 1945 r. Niemcy zaczęli w po-Qn

płochu uciekać z Żabikowa. Do godz. 24 
20 stycznia niemiecka ludność cywilna 
opuściła Żabikowo.   (13, s. 178)

18 stycznia 1945 r. funkcję tymczaso-Qn

wego kierownika Zakładów Chemicznych 
(nieczynnych podczas wojny) objął inż. 
Antoni Swiniarski, (dotąd kierownik Fa-
bryki Kwasu Siarkowego i Kleju). Przy-
stąpił do odbudowy zakładu ze zniszczeń.   
(6, s. 51, 89)

19 stycznia 1945 r. o godz. 20 rozpo-Qn

częła się likwidacja niemieckiego obozu 
żabikowskiego.   (11, s. 92)

20 stycznia 1945 r. Niemcy zastrzelili Qn

na terenie strzelnicy przy obozie w Żabi-
kowie 10 żołnierzy AK i spalili ich zwłoki 
w obrębie „abgangszelle”.   (11, s. 92)

20 stycznia 1945 r., Niemcy wypro-Qn

wadzili ok. 400-450 więźniów z sektora 
politycznego na dworzec kolejowy w Lu-
boniu, gdzie władowano ich do trzech 
wagonów towarowych skierowanych do 
obozu w Oranienburgu-Sachsenhau-
sen. Po drodze zastrzelono dwóch.   (3, 
s. 163, 164)

Od 20 – 27stycznia 1945 r. w Lubo-Qn

niu i w okolicach trwały walki uliczne.   
(3, s. 162)

20 stycznia 1945 r. Niemcy uciekli Qn

z obozu w Żabikowie i spalili ok. 80 ludzi 
oraz obóz w celu zatarcia śladów.   („WL” 
01-2003, s. 22)

20 stycznia 1945 r. niemieccy koleja-Qn

rze zginęli w Łęczycy w pociągu ewaku-
acyjnym jadącym z Poznania w kierunku 
Wrocławia.   („WL” 02-2004, s. 22)

22 stycznia 1945 r. wagony z więźnia-Qn

mi z likwidowanego obozu żabikowskie-
go dotarły do obozu koncentracyjnego 
w Oranienburg-Sachsenhausen. Wynie-
siono z nich ciała 37 zmarłych więźniów.   
(11, s. 93)

22 stycznia grupa esesmanów zamor-Qn

dowała na cmentarzu żabikowskim 33 
więźniów konwojowanych z Makowa 
Mazowieckiego do Sztutowa (w stycz-
niu na cmentarzu żabikowskim Niemcy 
zamordowali 63 Polaków).   (3, s. 164; 
11, s. 92)

22 stycznia 1945 r. zza Warty padło Qn

kilka pocisków artyleryjskich, zabijając 
przy ul. Sobieskiego 1 dwie osoby oraz 
jedną przy ul. Jagiełły 12a. Uszkodzono 
też kilka domów i wieżę kościoła pw. św. 
Jana Bosko.   (11, s. 99)

22 stycznia 1945 r. Armia Czerwona Qn

weszła do Zakładów Chemicznych, co za-
pobiegło spaleniu fabryki przez Niemców.   
(6, s. 51; 13, s. 354)

Stan przygotowań do obrony na 22 stycznia Qn

1945 r.: na linii c wykopano między Wartą 
a linią kolejową Luboń-Mosina dwa ciągi 
rowów. W Luboniu i Żabikowie przygoto-
wano na rozstajach lub łukach głównych 
ulic (np. Żabikowskiej naprzeciw krzyża, 
Armii Poznań – pod Dębcem) stanowiska 
dla karabinów maszynowych mogących 
strzelać wzdłuż tych ulic.   (3, s. 162)

W nocy z 22 na 23 stycznia 1945 r. Qn

oddziały Armii Czerwonej przekroczyły 
Wartę w Kątniku.   (11, s. 99)

23 stycznia 1945 r. pododdziały �-Qn

zylierów 20. Brygady Zmechanizowanej 
Gwardii zajęły północną część Puszczy-
kowa i Wir oraz zepchnęły osłony prze-
ciwnika z przedpola Lubonia i Żabikowa.   
(3, s. 166)

24 stycznia 1945 r. do Czapur dotarły Qn

oddziały 1. Brygady Pancernej Gwardii 
oraz 21. Brygady Zmechanizowanej, ich 
pododdziały piechoty wzmocniły kordon 
oskrzydlenia Poznania, podejmując bój 
o Luboń i wypierając ze znacznej części 
przeciwnika.   (3, s. 167)

24 stycznia 1945 r. trwały walki o La-Qn

sek.   („WL” 01-1994, s. 6)
24 stycznia 1945 r. w godzinach popo-Qn

łudniowych oddziały Armii Czerwonej 
zajęły część Żabikowa aż do ul. Pułaskie-
go. Jednak w nocy na 25 stycznia nastąpił 

zdecydowany atak niemiecki przy użyciu 
czołgu i oddziały radzieckie wycofały się.   
(11, s. 99)

25 stycznia 1945 r. toczyły się walki Qn

z oddziałem niemieckim ulokowanym 
w zakładach przy ul. Powstańców Wlkp. 
wspieranym przez czołg.   (11, s. 99)

25 stycznia 1945 r. w godzinach popo-Qn

łudniowych Rosjanie rozpoczęli lokalne 
natarcie wzdłuż ul. Sobieskiego i Żabikow-
skiej z udziałem czołgu. Po zdobyciu SP 2 
wywiązała się bitwa o gospodarstwo An-
drzeja Mizerki. Zginęło kilku żołnierzy 
radzieckich, niemieckich i Polaków.   (13, 
s. 178-179)

25 stycznia 1945 r. Niemcy obsadzili Qn

umocnione punkty w drożdżowni, na dwor-
cu kolejowym, w SP 3, kościele św. Jana 
Bosko, w domach wzdłuż ul. Pułaskiego, 
w gospodarstwie Mizerki, SP 2, cegielni 
Fechnera i dalej w cegielniach w Kotowie 
i Świerczewie.   (3, s. 168)

W nocy z 25 na 26 stycznia oddziały Qn

radzieckie zostały wzmocnione i rano dwa 
pułki piechoty wsparte artylerią i czołgami 
zaczęły ponownie zajmować w gwałtow-
nym ataku całe Żabikowo, wyzwalając je 
od Niemców.   (11, s. 99)

26 stycznia 1945 r. trzy pułki 27. Dywizji Qn

Piechoty Gwardii rozwinęły się w jednym 
rzucie na południe od Rudnicza, Fabianowa 
i Żabikowa, a dwa pułki piechoty 74. Dy-
wizji na południowym skraju obsadzonego 
przez Niemców Lubonia.   (3, s. 169)

26 stycznia 1945 r. szkoła w Luboniu Qn

(SP 3) została w toku walk ostrzelana przez 
artylerię radziecką.   (13, s. 234,236)

Do wieczora 26 stycznia 1945 r. wojska Qn

niemieckie zostały przepędzone z Lubonia 
na teren Dębca.   (13, s. 179)

W styczniu 1945 r. wokół kościoła św. Qn

Jana Bosko toczyły się walki żołnierzy ra-
dzieckich z Niemcami. Ustępujące wojska 
niemieckie podpaliły kościół. Spłonął, zostały 
tylko mury.   („WL” 04-2004, „Wademekum 
lubońskie” cz. 3, s. 11; 11, s. 81)

Pod koniec stycznia 1945 r. mieszkańcy Qn

domów folwarcznych (folwark Cieszkow-
skiego), w których nie było piwnic, przeszli 
do folwarku i ukryli się w schronie pod 
oborą.   (11, s. 190)

28 stycznia 1945 r. był pierwszym dniem Qn

wolności dla para�i św. Trójcy. Śmierć po-
niosło 26 osób cywilnych, doliczyć trze-
ba także Andrzeja Pietscha, Wacława Ra-
itera i Mariana Rogala z Żabikowa.   (3, 
s. 174)

29 stycznia 1945 r. NKWD-ziści (przed-Qn

stawiciele Ludowego Komisariatu Spraw 
Wewnętrznych ZSRR) omawiali kwestię 
urządzenia siedziby Polskiej Partii Robot-
niczej przy ul. Okrzei. Zamordowali Paw-
łowskiego, pracownika kolei w Luboniu 
za odmowę wypicia z nimi wódki i po-
chwałę Polski przedwojennej. Tworzono 
Milicję Obywatelską z siedzibą przy ul. 
Okrzei.   (17, s. 79)

W styczniu 1945 r. w toku walk o Ża-Qn

bikowo i Luboń poważnemu zniszczeniu 
przez pociski artylerii czołgowej uległy 
budynki szkół nr 1, 2 i 3. Mienie rozgra-
biono.   (13, s. 38)

45 lat temu
27 stycznia 1970 r. zmarł w Luboniu prof. Qn

Adam Kuryłło – skrzypek, wirtuoz, publi-
cysta, propagator muzyki polskiej w kraju 
i za granicą.   („WL” 10-2003, s. 20)

35 lat temu
26 stycznia 1980 r. z okazji 35. rocznicy Qn

wyzwolenia miasta otwarto w Zakładach 
Ziemniaczanych Izbę Pamięci Czerwone-
go Lubonia.   (8)

25 lat temu
W styczniu 1990 r., dzięki darowiźnie Qn

rodziny Mizerków, powiększono cmentarz 
para�i pw. św. Barbary.   („WL” 04-2004, 
„Wademekum lubońskie” cz. 3, s. 10)

20 lat temu
19 stycznia 1995 r. tytuł „Człowiek Roku Qn

‘94” otrzymali w Luboniu: ks. Józef Przekop 
(spoza Lubonia – zajmujący się lubońską 
wspólnotą AA i dziećmi z Ośrodka Kultu-
ry), Zbigniew Popow (lekarz, lubonianin 
zajmujący się problemami potrzebujących 
z Lubonia i województwa), Tadeusz Toma-
szewski (poseł, organizator wypoczynku 
dla 1500 dzieci, w tym z Lubonia), Janusz 
Kowalkiewicz (lubonianin, działacz spor-
towy, przyjaciel młodzieży; wyróżnienie 
pośmiertne), Robert Kamiński (dziennikarz, 
autor akcji społecznych, m.in. „Wakacje za 
grosz” dla dzieci z Lubonia), Antoni Przy-
bylski (lubonianin, harcerz i społecznik, 
prezes Towarzystwa Miłośników Miasta 
Lubonia).   („WL” 02-1995, s. 10)

31 stycznia 1995 r. poświęcono rzeźbę Qn

św. Jana Bosko (wykonaną przez lubonia-
nina Krzysztofa Tomczaka) ustawioną na 
przykościelnym cmentarzu.   („WL” 03-
1995, s. 3)

15 lat temu
7 stycznia 2010 r. odbyło się pierwsze Qn

posiedzenie pierwszej w Luboniu Młodzie-
żowej Rady Miasta, wybranej 6.12.2009 r. 
Przewodniczącą została Joanna Humer-
czyk.   („WL” 01-2010, s. 17)

15 stycznia 2000 r. ruszyła Lubońska Qn

Piłkarska Liga Halowa.   („WL” 02-2000, 
s. 24)

28 stycznia 2000 r. w Bibliotece Miej-Qn

skiej gościł znany polski aktor Gustaw 
Holoubek.   („WL” 02-2000, s. 18)

W styczniu 2010 r. odrestaurowano Qn

pierwszą – frontową – ścianę słodowni 
(zabytkowy budynek b. Zakładów Ziem-
niaczanych).   („WL” 02-2010, s. 6)

W styczniu 2010 r. wprowadzono mo-Qn

nitoring placu Edmunda Bojanowskiego.   
(„WL” 02-2010, s. 7)

[źródła: 1 – „Architektura przemysło-
wa XX wieku. Luboń k. Poznania” Graży-
na Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu 
para�i” Stanisław Malepszak, Luboń 2002 
i 2005; 4 – „Wykopaliska archeologiczne 
w Luboniu”, Stanisław Malepszak, Błażej 
Stanisławski, Luboń 1998; 5 – „50 lat Lu-
bońskiego Klubu Sportowego 1943 – 1993”, 
Stanisław Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Za-
kłady Chemiczne Luboń SA 1914-1999. 
Tradycja i współczesność”, Andrzej Za-
rzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska 
– „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Au-
gusta Cieszkowskiego” Stanisław Malep-
szak, Luboń 1999; 13 –„200 lat oświaty 
w Luboniu” Stanisław Malepszak i Piotr 
P. Ruszkowski, Luboń 2008; 15 – Kronika 
Komisariatu MO w Luboniu (1974-1990); 
16 – „Lubonianie w Powstaniu Wielkopol-
skim”, Luboń 2009; 17 – „Rocznik Histo-
ryczny Lubonia” – tom 1, Luboń 2011; 18 
– „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 2, 
Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Pa-
radowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Bi-
blioteka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz insty-
tucje prosimy o uzupełnianie naszego ka-
lendarium i przesyłanie informacji: tele-
fonicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS
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Obóz żabikowski

Budowę obozu Żabikowskie-
go rozpoczęto ok. 5 wrze-
śnia 1942 r. od utwardzenia 

ul. Niezłomnych żużlem przywie-
zionym z fabryk lubońskich. Tego 
dnia, pod wieczór, zobaczyłem grupę 
więźniów zaprzęgniętych linami do 
walca drogowego, którym ugniatali 
rozsypany żużel. Z boku stała gru-
pa gestapowców dyskutujących nad 
rozłożonym planem przyszłego obo-
zu. Jego budowę zakończono wiosną 
1943 r. Jak podaje K. Płonka w swej 
pracy „Martyrologium obozu hitle-
rowskiego w Żabikowie 1943-1945”, 
władza komendanta tego obozu była 
nieograniczona i nie obowiązywał go 
żaden regulamin więzienny. Od 28 
czerwca 1943 r. do 4 października 
1944 r. komendantem był Reinhold 
Hans Walter, który dla przyjemności 
zabijał więźniów przez zastrzelenie, 
powieszenie, otrucie, utopienie oraz 
ukamieniowanie. Był diabłem do za-
bijania w ludzkiej postaci.

Śmierć Zbigniewa Migalli
Migalla ur. 3 listopada 1911 r. 

w Lublinie był z zawodu tokarzem, 
znanym z lewicowych podglądów, 
zamieszkałym w domu krawca Igna-
cego Fliegera przy dzisiejszej ul. 
Sobieskiego 3. Jako więzień politycz-
ny obozu żabikowskiego widział 
okrucieństwo komendanta Waltera, 
co musiało wpłynąć na jego później-
sze zachowanie i próbę ucieczki. Ze 

względu na wyuczony zawód skie-
rowano go do Zakładów Cegielskie-
go (DWM), gdzie pracował w wię-
ziennym stroju przy tokarce po 
dwanaście godzin, co było normą 
dla Polaków. Ciężarówka do prze-
wożenia więźniów była wyjątkowo 
duża. W kabinie siedział kierowca 
oraz dwóch gestapowców z dwoma 
wilczurami, na kabinie, zwrócony 
plecami w kierunku jazdy, siedział 
uzbrojony strażnik, patrzący w dół 
na nisko burtową skrzynię wypeł-
nioną ciasno usadowionymi więź-
niami. Przemyślany układ sadzenia 
tych więźniów bardzo utrudniał 
szybką ucieczkę. Pierwszy rząd, licząc 
od strony kabiny, opierał się plecami 
o jej ścianę, na ich wyprostowanych 
nogach siadali więźniowie drugiego 
rzędu i tak było z kolejnymi rzęda-
mi aż do tylnej otwieranej burty. 
W ten sposób więźniowie, których 
mogło być ok. 80 osób wzajemnie się 
blokowali. Obóz żabikowski posia-
dał dwie takie ciężarówki, które 
codziennie przejeżdżały ul. Powstań-
ców Wlkp.

I tak nadszedł dzień 14 sierpnia 
1944 r., w którym Migalla zakończył 
swe życie, mając zaledwie 33 lata. 
Gdy po zakończeniu pracy cięża-
rówka z więźniami wjechała w ul. 
Powstańców Wlkp. i znalazła się na 
osi ul. Jagiełły, Migalla z niej wysko-
czył i biegł ulicą Jagiełły w kierunku 
ul. Konopnickiej i następnie Okrzei. 
Tuż przed ul. Okrzei gestapowcy go 

Ucieczki więźniów politycznych
Do zbiegów z obozu żabikowskiego i z transportów kolejowych gestapo strzelało na ulicach Lubonia

dopadli i biegnącego zastrzelili. Na-
stępnie z posterunku żandarmerii 
przy ul. Okrzei 43 sprowadzili żan-
darma do pilnowania zwłok i odje-
chali do obozu. Żandarm powiedział 
do stojących Polaków, że zabity nie 
cierpiał zbyt wiele, w przeciwieństwie 
do wielodniowych mąk z ręki ko-
mendanta Waltera. Wieczorem, jak 
przypuszczam, wozem konnym od-
wieziono Zbigniewa Migallę na 
cmentarz żabikowski.

Śmierć zbiegów z transportu
Jak już powyżej pisałem, poznań-

skie gestapo po ciężkich przesłucha-
niach więźniów w Domu Żołnierza 
wysyłało ich wagonem więziennym 
do Rawicza dla odbycia wyznaczo-
nej kary. I tak nadszedł dzień kolej-
nego transportu, prawdopodobnie 
ok. 7 kwietnia 1943 r. podczas nagłej 
śnieżycy pokrywającej grubą warstwą 
mokrego śniegu cały Luboń. Około 
godz. 5.15 nadjechał pociąg do Ra-
wicza zatrzymując się pod zamknię-
tym semaforem ustawionym tuż przy 
fabryce budyni i proszków do pie-
czenia „Luba”. Wykorzystując chwi-
lę nieuwagi strażników dwóch więź-
niów wyskoczyło z wagonu i pobie-
gło w kierunku zabudowań w rejo-
nie ul. Matejki, po drodze przeska-
kując przez Strumień Junikowski. 
Pogoń gestapowców z wilczurami 
dopadła ich w rejonie ul. Okrzei, 
gdzie zostali zastrzeleni. Zwłoki 

przewieziono do krypty kościoła św. 
Jana Bosko i tam je złożono syme-
trycznie – każdego osobno pod 
jednym z dwóch �larów. Po odcięciu 
numerów obozowych gestapowcy 
odjechali. Martwych odwieziono 
w nocy, jak przypuszczam na cmen-
tarz żabikowski i tam pochowano 
w bezimiennym grobie.

Stanisław Malepszak

44. Wieczór Historyczny

Gościem Towarzystwa Mi-
łośników Miasta Lubonia 
(TMML), w sali sesyjnej 

Urzędu Miasta 12 grudnia był tym 
razem Marcin Libicki, który wygłosił 
prelekcję „Rola Polski w Europie od 
X do XXI wieku”. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 

historykiem oraz historykiem sztuki, 
autorem, współautorem, redaktorem 
szeregu publikacji z zakresu historii 
i historii sztuki, byłym posłem i eu-
roposłem. Jak podkreślił we wprowa-
dzeniu: Cały szereg opinii określa rolę 
Polski w Europie jako marginalną. Jest 
to błąd metodologiczny, tak jak Anglia 
czy Hiszpania nie miały większego 

wpływu na dzieje 
Europy środkowej 
czy wschodniej, 
tak samo Polska 
czy np. Węgry nie 
miały większego 
wpływu na losy 
Europy zachod-
niej, ale tak jak 
Anglia i Hiszpa-
nia miały istot-
ny, a czasem de-
cydujący wpływ 
na losy Europy 
zachodniej, tak 
samo Polska czy 
Węgry miały istot-
ny, a w pewnych 
okresach histo-
rii, decydujący 
wpływ na losy 
Europy środkowej 

Z TMML czy wschodniej. Od połowy X wieku 
pozycja Polski systematycznie rosła, 
by w XVI wieku mieć decydujący głos 
w sprawach politycznych, liczący się 
w tej części Europy w tym samym 
stopniu, co głos cesarskich Habsbur-
gów, a w znacznie większym stopniu 
niż np. Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego. Powolny schyłek roli Polski aż 
do zniknięcia z mapy Europy w roku 
1795 sprowadził rolę „sprawy pol-
skiej” do pozycji karty przetargowej 
w rozgrywkach wielkich mocarstw 
europejskich. Dwudziestolecie mię-
dzywojenne nie przywróciło Polsce 
istotnego wpływu na to, co działo się 
w Europie. Dopiero wybór Papieża 
Polaka, „Solidarność”, a w końcu 
odzyskanie niepodległości w 1989 r. 
pozwoliły jej na odgrywanie pewnej, 
choć ograniczonej roli, tym razem już 
w obrębie zjednoczonej Europy.

Marcin Libicki omówił zagad-
nienie ze swadą i dużą znajomością 
problematyki. Bardzo ciekawe było 
również jego spojrzenie z perspek-
tywy Brukseli. Nie unikał też odpo-
wiedzi na trudne pytania ze styku 
historii i polityki, wdając się w in-
teresujące polemiki, nie pozbawio-
ne jednak dozy humoru.

Śladami Wielkiej Wojny
14 grudnia TMML zorganizo-

wało 13. Lubońską Wycieczkę Hi-

storyczną. Jej tematem były miejsca 
w Wielkopolsce związane z Wielką 
Wojną, gdyż w 2014 r. obchodzili-
śmy setną rocznicę jej wybuchu. 
Najpierw pojechaliśmy do Strzał-
kowa, gdzie w okresie zaborów 
znajdowało się jedno z najważniej-
szych przejść granicznych między 
Wielkim Księstwem Poznańskim 
a Królestwem Polskim związanym 
unią personalną z Rosją. Podczas 
I wojny światowej na przełomie 
1914 i 1915 r. Niemcy zorganizo-
wali w pobliżu rozległy obóz jeniec-
ki. Szacuje się, że przewinęło się 
przez niego ponad 30 tys. jeńców, 
w tym przede wszystkim Rosjan, 
Rumunów, Anglików oraz Francu-
zów. Po zakończeniu wojny teren 
opustoszał, jednak w drugiej poło-
wie 1919 r. administracja polska 
utworzyła w nim Obóz Jeniecki nr 1 
przeznaczony dla bolszewików 
i Ukraińców, później także żołnie-
rzy „białej armii”. Warunki prze-
bywania w nim były fatalne, co było 
powodem wielu wizytacji oraz in-
terwencji. Jednak sytuacja państwa 
walczącego o przetrwanie również 
była bardzo zła. Formalnie obóz 
funkcjonował do 31 sierpnia 1924 r. 
Następnie zwiedziliśmy Muzeum 
Regionalne w Słupcy, gdzie można 
było obejrzeć nie tylko �lm o obo-
zie, ale przede wszystkim wzrusza-

cd.  
obok

n
Na cieszącym się dużym zainteresowaniem 44. Wieczorze 
Historycznym Marcin Libicki wygłosił prelekcję „Rola Polski 
w Europie od X do XXI wieku”   fot. Przemysław Maćkowiak
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jącą opowieść o przyjaźni dwóch 
dziewczynek, Polki i Żydówki, któ-
ra przetrwała do dzisiaj. Konin 
z kolei stanowił istotny przygra-
niczny ośrodek garnizonowy usy-
tuowany w zachodniej części Kró-
lestwa Polskiego. W koszarach 
z ostatniej ćwierci XIX w. stacjo-
nował do 1910 r. 13. Kargopolski 
Pułk Dragonów (od 1907 r. nr 5), 
następnie zastąpiły go oddziały 
ochrony pogranicza. Budynki ko-
szarowe początkowo były zapewne 
wykonane z drewna, jednak później 
sukcesywnie zastępowano je mu-
rowanymi. Były też stajnie. Kompleks 
uzupełniała kuźnia, pralnia, budyn-
ki magazynowe i gospodarcze. Na 
obszarze dawnego Magazynu Sol-
nego powstał dom mieszkalny dla 
kadry o�cerskiej oraz urzędniczej, 
w pobliżu znajdowała się ujeżdżal-
nia koni i stajnie. Sztab pułku ulo-
kowano w dawnym klasztorze re-
formatów, gdzie również znalazły 
swoje miejsce warsztaty szewskie, 
szwalnie, stolarnie oraz kuźnie. 
Szpital św. Ducha z kolei przezna-
czono na lazaret wojskowy. Łaźnię 

zbudowano w pobliżu ulic Wzgó-
rze i Świętojańska, magazyn amu-
nicji przy ul. Szpitalnej. Później 
w tym miejscu powstał pierwszo-
wojenny cmentarz z pochówkami 

cd.  
ze str. 
34

żołnierzy poległych m.in. 9 listopa-
da 1914 r. w trakcie potyczki kawa-
lerii i piechoty niemieckiej z rosyj-
ską wspieraną przez Kozaków. 
Członkowie TMML zaprezentowa-

li podczas wycieczki umundurowa-
nie oraz stroje cywilne z okresu 
Wielkiej Wojny. Na pierwszowojen-
nym cmentarzu w Koninie złożyli-
śmy wiązanki kwiatów oraz zapa-
liliśmy znicze. W prawie 12-godzinnej 
imprezie wzięło udział 45 osób, wśród 
nich liczną grupę stanowiła młodzież 
oraz dzieci z Lubonia, przy czym 
najmłodsza uczestniczka miała pięć 
lat. Wszyscy otrzymali pamiątkowy 
znaczek oraz materiały informacyj-
ne. Odbył się też konkurs wiedzy 
o obiektach poznanych na trasie, 
z nagrodami. Szczególnie gorące 
podziękowania za okazaną życzliwość 
kierujemy do kierownictwa Muzeum 
Regionalnego w Słupcy, konińskie-
go oddziału Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. 
Janusza Korczaka w Koninie oraz 
konińskiego oddziału PTTK. Wspar-
cia �nansowego przy zorganizowa-
niu wycieczki udzielił Urząd Miasta 
Luboń.

Przemysław Maćkowiak
prezes TMML,  

prowadzi Sekcję Historyczną

n
Uczestnicy 13. Lubońskiej Wycieczki Historycznej TMML mogli obejrzeć 
miejsca w Wielkopolsce związane z Wielką Wojną. Na pierwszowojennym 
cmentarzu w Koninie złożyliśmy wiązanki kwiatów oraz zapaliliśmy zni-
cze   fot. Przemysław Maćkowiak

Z Miasteczka Country
Andrzejki z kowbojami

Na ranczo przy ul. Kwiatowej 
odbyła się 29 listopada zaba-
wa andrzejkowa, zorganizo-

wana przez członków kowbojskiego 
miasteczka oraz Grupę Taneczno-
Westernową „Dallas Country”’. Go-
ście mieli wiele możliwości, aby ten 
dzień spędzić miło i sympatycznie 
w scenerii Dzikiego Zachodu. Oprawę 

muzyczną zapewnił DJ Jack, który 
jest gospodarzem tutejszych imprez. 
Ze względu na nietypowe miejsce 
pamiętaliśmy o utworach country. 
Zmęczeni tańcem mogli odpocząć, 
siadając przy barze na drewnianym 
koźle z westernowym siodłem i za-
mówić ku�owe piwo u barmanki Do-
roty. Istniała możliwość składania 
dedykacji z wybranymi piosenka-

mi dla swoich 
bliskich lub 
ukochanych. 
Ciekawi swo-
jej przyszło-
ści korzystali 
z przepowiedni 
i lania wosku. 
Bawiący się 
brali udział 
w konkuren-
cjach, m.in. 
w przechodze-
niu pod drąż-
kiem w rytmie 
muzyki. Tan-
cerze z „Dal-
las Country” 
wykonali po-
kaz artystycz-

ny, połączony 
z nauką tańca 

dla publiczności. Hulanka trwała 
do białego rana.

Kowbojska Wigilia
20 grudnia obchodziliśmy klu-

bową Wigilię. Ozdabialiśmy choin-
kę. Jak nakazuje tradycja, kowboje 
w obecności szeryfa zdawali broń. 
Rozpoczęliśmy śpiewaniem pasto-
rałek i kolędowaniem u gospodarzy 
odpowiedzialnych za drewniane, 
westernowe budynki oraz ich świą-
teczne udekorowanie. Częstowali 
nas winem i słodkościami. Złożyli-
śmy wizytę w biurze szeryfa, sklepie, 
placówce pocztowej, banku, hotelu, 
„Barze u Grabarza” połączonym 
z ogródkiem sportowym „Mexico”, 
kuźni oraz stajni zamieszkałej przez 
zwierzęta. Następnie pastor Windy 
Jack zaprosił wszystkich do kościo-
ła na improwizację mszy świętej, 
oddającej rodzinną i przyjacielską 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia. 

Podziękował za działalność chary-
tatywną na rzecz naszego małego 
Dzikiego Zachodu. W saloonie dzie-
liliśmy się opłatkiem, składając so-
bie życzenia. Te święta darzymy 
wielkim szacunkiem i sentymentem. 
Przed przystąpieniem do wieczerzy, 
burmistrz miasteczka Jack podzię-
kował za naszą przyjaźń i lojalność, 
która stanowi fundament istnienia 
klubu „Północ-Południe”. Czekaliśmy 
na pierwszą gwiazdkę, a także wy-
patrywaliśmy sań zaprzężonych 
w renifery powożonych przez świę-
tego Mikołaja. W końcu doczeka-
liśmy się jego odwiedzin. Przybył 
z prezentami i miłym uśmiechem 
na twarzy. Usiadł w bujanym fotelu 
i wraz z aniołkiem rozdawał pre-
zenty. W tym roku był łaskawy. Przy 
wymierzaniu rózg pamiętał o wszyst-
kich naszych zasługach i dobrych 
uczynkach.

Zbigniew Henciel

n
Śpiewanie pastorałek przez członków i sympatyków kowbojskiego mia-
steczka w Luboniu   fot. Zbigniew Henciel

n
Zabawa andrzejkowa w klubie country    
fot. Zbigniew Henciel
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Wieczór z Herbertem

Pierwszego grudnia 2014 r. 
w „Galerii na Regale” w ramach 
projektu „Od słowa do słowa” 

fundacji „APJA” odbył się spektakl 
w wykonaniu Janusza Andrzejewskie-
go pt. „Węzeł Gordyjski Pana Cogi-
to”. Poeta zapoznał nas z twórczością 
Zbigniewa Herberta.

Przygoda z Maską
3 grudnia odbył się spektakl dla 

dzieci pt. „Świąteczna przygoda” 
w wykonaniu aktorów Teatru „Ma-
ska”. Przedstawienie poruszało nie-
zwykle ważne tematy: świąt i przy-
jaźni. Głównym bohaterem był 
psotny tygrysek oraz jego przyja-
ciele, którzy wyruszyli na przygodę 
do Laponii. Przed spektaklem od-
było się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom Konkursu Plastyczne-
go i Pięknego Czytania. 

Czytanie bajek
5 grudnia w „Galerii na Regale” 

odbyło się kolejne czytanie bajek dla 
dzieci. Tym razem gościem była Ma-
ria Nowakowska – słuchaczka Lu-
bońskiego Uniwersytetu III Wieku. 
Przeczytała maluchom bajki o tema-
tyce świątecznej. Przedszkolaki słu-
chały ze skupieniem. W nagrodę 
otrzymały słodki podarunek. 

Wybitni Wielkopolanie
5 grudnia zorganizowano spo-

tkanie autorskie i promocję książki 
pt. „Wybitni Wielkopolanie, bł. Ed-
mund Bojanowski i hr. August Ciesz-
kowski w 200. rocznicę urodzin” pod 
redakcją prof. Janusza Karwata. Na 
początku zadawano pytania związa-
ne życiorysami wybitnych Wielko-
polan. Za udzielenie poprawnych 
odpowiedzi uczestnicy otrzymywa-
li nagrody w postaci książek. Gośćmi 
spotkania byli Piotr P. Ruszkowski 
– redaktor naczelny „Wieści Luboń-
skich” i Stanisław Malepszak – autor 
wielu książek o Luboniu oraz kore-
spondent „Wieści Lubońskich”. 

Spotkanie autorskie
8 grudnia odbyło się spotkanie 

autorskie i promocja książki Zbi-
gniewa Zborowskiego „Trzy odbicia 
w lustrze”. Zawiera opisy trzech po-

koleń i rozpoczyna się w latach 30. 
XX wieku, krótko przed II wojną 
światową. To opowieść o kobietach, 
które były silne, bo nie mogły się 
poddawać. Podczas spotkania uczest-
nicy kupowali książkę i otrzymywa-
li autograf twórcy. 

Wigilia w Promyku
9 grudnia odbyło się spotkanie 

opłatkowe członków Klubu Ludzi 
Niewidomych i Słabowidzących 
„Promyk”. Swoją obecnością zaszczy-
cili gospodarzy: burmistrz M. Ma-
chalska, przewodnicząca Rady Mia-
sta T. Zygmanowska oraz proboszcz 
para�i św. Jana Pawła II P. Dąbrow-
ski. Dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 umiliły wszystkim czas wystę-
pem jasełkowym i śpiewem kolęd. 
Spotkanie przebiegło w świątecznej 
atmosferze. Tradycyjnie uczestnicy 
otrzymali słodkie upominki. 

Teatrzyk dla dzieci
11 grudnia w „Galerii na Rega-

le” gościliśmy teatr „Art-Re” z Kra-
kowa, który przedstawił naszym 
małym czytelnikom spektakl pt. 
„Wilk i zając”. Przedstawienie zre-
alizowano w trzech zabawnych czę-
ściach: zając jako właściciel restau-
racji, zając jako dentysta i zając jako 
policjant. We wszystkich szarak 
spotykał wilka i dochodziło do peł-
nych humoru sytuacji, które jedno-
cześnie pokazywały dzieciom pra-
widłowe zachowania. Aktorzy za-
chęcili małych widzów do wspólnej 
zabawy. Przed spektaklem odbyło się 

Z Biblioteki Miejskiej
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
Konkursu Recytatorskiego. 

Spotkanie autorskie
Tego samego dnia miało miejsce 

spotkanie z zaprzyjaźnioną autorką 
bajek i wierszy dla dzieci, profesorem 
nauk humanistycznych – Joanną 
Papuzińską. Autorka opowiedziała 
o swojej drodze do pisarstwa, o twór-
czości, i odpowiedziała na liczne 
pytania. Dzieci chętnie uczestniczy-
ły również w zabawach słownych 
i zgadywankach, tworzyły wyrazy 
na opak, teksty pochodziły z licznych 
książek napisanych przez panią Jo-
annę. Pisarce tradycyjnie towarzy-
szyła Elżbieta Krygowska-Butlewska, 

ilustratorka książek, która opowie-
działa dzieciom o procesie powsta-
wania książki od napisania do uka-
zania się na półkach. Podczas spo-
tkania można było kupić książkę 
i otrzymać autografy pisarki i ilu-
stratorki. Współorganizatorem spo-
tkania była Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu. 

Wernisaż malarstwa
12 grudnia odbył się wernisaż 

Małgorzaty Błaszkiewicz „Malarstwo 
na drewnie…”. Prezentowano mi-
niatury na podobraziach z drewna, 
wybarwiane na ciemny kolor. Głów-

ną część wystawy stanowiły obrazy 
o tematyce sakralnej. Dzieła przed-
stawiały repliki ikon moskiewskich 
i współczesnych. Było też kilka prac 
będących replikami fragmentu dzieł 
wielkich malarzy włoskiego rene-
sansu. Motywacją powstania różno-
rodnych obrazów było zatrzymanie 
piękna i obcowanie z harmonią daw-
nych kompozycji. 

Wykład z historii sztuki
„Jak Poznań stawał się nowocze-

sny – przemiany w architekturze 
i urbanistyce XIX-wiecznego miasta” 
to tytuł kolejnego wykładu Doroty 
Molińskiej, pracownika naukowego 
UAM w Poznaniu, który odbył się 
15 grudnia w ramach Uniwersytetu 
III Wieku. Ilustrowany był ciekawym 
materiałem multimedialnym, co 
z pewnością ułatwiało przyswajanie 
przekazywanej wiedzy. Można też 
było prześledzić zmiany, które na-
stąpiły w Poznaniu od XIX w. 

Spektakl 
27 grudnia w „Galerii na Rega-

le” gościliśmy aktorów poznańskie-
go teatru „Mój Teatr”. „Kobieta 
i mężczyzna, czyli przebojowy po-
jedynek” to tytuł gościnnego spek-
taklu muzyczno- kabaretowego, 
który przedstawili Izabella Tarasiuk 
i Dariusz Taraszkiewicz. Piosenka-
mi w zaskakującej interpretacji 
i dowcipnych dialogach zapewnili 
słuchaczom w grudniowy wieczór 
dobrą rozrywkę. 

Wieczór kolęd
2 stycznia sala Biblioteki wypeł-

niła się publicznością po brzegi. 
Zespół „Good Sta�” w składzie: Anna 
Winiarska – śpiew, Jacek Skowroń-
ski – instrumenty klawiszowe, Woj-
ciech Winiarski – gitary, lutnia, śpiew, 
Paweł Głowacki – bas, Robert Rekiel 
– instrumenty perkusyjne, wykonał 
piosenki zimowo-świąteczne we 
własnych aranżacjach „folkowo-go-
odsta�owych”. Były również aran-
żacje Zbigniewa Preisnera i Jeremie-
go Przybory oraz opracowania 
z kantyczek karmelitańskich, a tak-
że kilka kolęd do wspólnego śpie-
wania. W programie usłyszeliśmy 
m.in. utwory: „Leci kolęda”, „Babci 
zegar”, „Jak wigilia wychodziła za 
mąż”, „Sianko na stół”, „Jezusa na-
rodzonego wszyscy witajmy”, „Całą 
noc padał śnieg”, „Hejdu hej”, „Lu-
lajże luli”, „Siano najdelikatniejsze”, 

„Jam jest dudka”, „Kolęda dla nie-
obecnych”, „Hej w dzień narodzenia”, 
„Za kolędę dziękujemy”. Na bis za-
śpiewano „Cichą noc” i „Hej kolęda, 
kolęda”. Występ bardzo się podobał, 
o czym świadczyły długie oklaski. 
21. już „Wieczór Kolęd” był trady-
cyjnie poświęcony pamięci zmarłych 
pracownic Biblioteki: Doroty Ma-
tysiak i Mirosławy Kokot.   

Jan Błaszczak

n
Janusz Karwat (z lewej) i Stanisław Malepszak podpisują książki „Wybitni 
Wielkopolanie…”

n
 Wigilia w Klubie „Promyk”

n
Zespół „Good Sta�” podczas występu   fot. Klaudia Janusz
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W grudniu w Gimnazjum nr 1 
odbył się przegląd młodzie-
żowych zespołów rocko-

wych „Piec 2014”. Pomysłodawczynią 
przedsięwzięcia była Karolina Wil-
czyńska-Kąkol – nauczycielka mate-
matyki. Jest ona również wieloletnią 
opiekunką zespołu rockowego. Do 

współpracy zaprosiła Dorotę Franek 
(SP 4) i Reginę Górniaczyk (Dyrek-
tor Ośrodka Kultury). Do przeglą-
du zgłosiło się 36 zespołów z całej 
Polski, a w wybór �nałowej 11 zaan-
gażowali się znawcy rocka – Paweł 
Tłok i Paweł Wawrzyniak. Imprezę 
poprowadził Witold Szal z zespołu 

„Mushrooms”. Pod-
czas �nału, który 
odbył się 6 grudnia 
zaprezentowało się 
8 zespołów, które 
oceniało jury w skła-
dzie: Paweł Tłok, 
Robert Zaleśny, Pa-
weł Wawrzyniak, 
Cyprian Łakomy 
oraz Piotr Stepa. 
Wyłoniono nastę-
pujących laureatów: 
1. miejsce – zespół 
„Claptrap” z Pozna-

nia, 2. – „VicTime” 
z Warszawy, 3. – 
„Antygrawitacja” 

z Lubonia. Honorowy 
patronat nad wydarze-
niem objęła Burmistrz 
Miasta Luboń, Małgo-
rzata Machalska. Patroni 
medialni: „Informator 
Miasta Luboń” oraz „Fa-
bryka Zespołów”. 

GI

Piec 2014

n
Zespół „Claptrap” z Poznania   fot. Wojciech Kurelski

n
  „Antygrawitacja” z Lubonia. Od lewej – solistka zespołu Julia Będzie-
chowska   fot. Wojciech Kurelski

n
Luboński zespół „Antygrawitacja” od lewej: Patrycja Bartkowiak, Julia Bę-
dziechowska, Maurycy Olejnicki, Patryk Kaptur   fot. Wojciech Kurelski

Ośrodkowe mikołaje

W niedzielę, 7 grudnia mi-
kołaje z Ośrodka Kultury 
wyruszyły na spotkanie 

z dziećmi. Przed lubońskimi kościo-
łami częstowały dzieci i ich opie-
kunów cukierkami. Odważniejsze 
maluchy pozowały nawet z Miko-
łajem do zdjęcia!

Świąteczne warsztaty
Wszyscy, którzy chcieli wła-

snoręcznie przygotować świą-
teczne dekoracje, mogli wziąć 
udział w warsztatach tworzenia 
stroików, które odbyły się 12 
grudnia w Ośrodku Kultury przy 
ul. Sobieskiego. Podczas zajęć 
z zielonych gałązek, bombek, 
orzechów, pestek czy suszonych 
owoców, uczestnicy wyczarowa-
li małe dzieła sztuki, które ozdo-
biły wigilijny stół lub były ory-
ginalnymi prezentami świątecz-
nymi dla najbliższych.

Magdalena Baranowska

Z Ośrodka Kultury

n
Ośrodkowe mikołaje przed kościołem św. Barbary w Żabikowie

n
Warsztaty wykonywania stroików 
świątecznych

Komitet Organizacyjny na Rzecz 
Budowy „Ławeczki bł. Edmun-
da Bojanowskiego” wydał fol-

der na temat odsłoniętego w sierpniu 
2014 r. na placu w Żabikowie niety-
powego pomnika, który powstał ze 
środków społecznych. Łamany na 
3 części z formatu A4, ilustrowany druk 
informacyjny zawiera podstawowe 

wiadomości o bł. Edmundzie oraz 
okolicznościach powstania ławecz-
ki, a także przedstawia jej twórcę. 
Jest też kilka słów o uroczystościach 
odsłonięcia pomnika i społecznym 
komitecie jego budowy, a także lista 
sponsorów. Folder wyprodukowa-
ła na papierze kredowym lubońska 
drukarnia „TOM”. Publikacja będzie 

Zwieńczenie społecznej akcji

Strona główna folderu 
o Ławeczce bł. Edmunda 
Bojanowskiego

promować ławeczkę i Luboń, w któ-
rym spoczywają szczątki bł. Edmunda 
Bojanowskiego, również poza grani-
cami naszego miasta.

(S)

n
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Nowacki. Patronat honorowy nad 
uroczystością objął Wojewoda Wiel-
kopolski Piotr Florek, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, Starosta Poznański 
Jan Grabkowski, Starosta Gnieźnień-
ski Beata Tarczyńska, Prezydent 

Miasta Gniezna Tomasz Budasz oraz 
Burmistrz Miasta Luboń Małgorza-
ta Machalska. Patronat medialny: 
TVP Poznań, Radio „Merkury”, 
Radio „Emaus”, Radio „Afera” oraz 
dobroni.pl.

Inscenizacja z rozmachem

Rzadko spotykany w tym miejscu tłum – widzów inscenizacji historycznej, 
powstańczej akcji przeniesionej w czasie   fot. Rafał Wojtyniak

Spektakl „Upadłe anioły 6,6/99”, 
którego premiera odbyła się 16 
grudnia 2014 r. w Centrum Kul-

tury Zamek, to wynik kilkunastoty-
godniowych warsztatów seniorów 
i maluchów pod kierunkiem Iwony 
Pasińskiej – tancerki i choreografa. 
Projekt współ�nansowali: Urząd Mia-
sta Poznania, CK Zamek i fundacja 
„Movements Factory”. Było to dru-
gie spotkanie seniorów i juniorów. 
Pierwsze – „Święto wiosny” – wysta-
wiono w 100. rocznicę prapremiery 
dzieła Igora Strawińskiego.

Tegoroczny projekt wyrósł na 
pracy z tekstem Biblii. Wybrane 
fragmenty („Pieśń nad pieśniami”, 
„Genesis”, „Księga Salomona”, „Apo-
kalipsa św. Jana”) posłużyły do 
stworzenia libretta. Osią spektaklu 
były: Prolog, scena 1. Stworzenie 
świata, sc. 2. Człowiek, 3. Istota 
człowieczeństwa, 4. Przemijanie, 5. 

Stygmaty, 6. Apokalipsa, Epilog. 
Przedstawienie o aniołach w skórze 
człowieka rodzi pytania: Kim jest 
człowiek? Jaka jest jego natura? Jaki 
jest sens ludzkiego istnienia?

Autorzy: koncepcja i reżyseria 
– Iwona Pasińska, libretto – Radek 
Wysocki, scenogra�a – Andrzej 
Grabowski, wideo – Monika Kaczy-
niecka, Andrzej Grabowski, kostiu-
my – Andrzej Grabowski, Zosia 
Kuklasińska, oprawa muzyczna/
kompozycje – Stefano Landi, Jamie 
Ga�, Zbigniew Kozub, Agata Kubiak, 
Ilona Zachariasa, Boney U., produk-
cja – Movements Factory.

Wśród 32 aktorów-amatorów 
była jedna lubonianka – słuchaczka 
Lubońskiego Uniwersytetu III Wie-
ku Małgorzata Okulicz-Kozaryn. 
Uczestnictwo w tych warsztatach 
było dla niej niezwykłym przeżyciem. 
Niewiarygodne, do jakiego wysiłku 

Senior na scenie
Lubonianka w deskach CK Zamek

n
Lubonianka Małgorzata Okulicz-Kozaryn (5. z lewej) wśród aktorów spek-
taklu „Upadłe anioły”   fot. Irena Skrzypczak

zdolny jest organizm seniora, a w spek-
taklu brali udział seniorzy z różny-
mi ograniczeniami zdrowotnymi 
i ruchowymi. Wiele przyjemności 
sprawiały zajęcia uczące śpiewu, 
pracy z mikrofonem i przygotowy-
wanie dekoracji. Wielogodzinne 

próby, po których wychodziło się 
„z nosem przy ziemi”, mimo wszyst-
ko sprawiały radość. Wszystkim 
seniorom siedzącym w fotelach 
poleca aktywność �zyczną i umy-
słową.

M.O.K.

W sobotę, 27 grudnia rano na 
cmentarzu na Junikowie 
w kwaterze powstańców 

wielkopolskich otwarto kolumbarium, 
do którego przeniesiono prochy 7 po-
wstańców z najbardziej zniszczonych 
grobów. Na mogile pierwszego do-
wódcy, generała Stanisława Taczaka, 

na Cmentarzu Zasłużonych Wielko-
polan władze województwa, miasta 
i powiatu złożyły wiązanki kwiatów. 
Centralne uroczystości rozpoczęły się 
przy pomniku Powstańców Wielko-
polskich o godz.11. Udział w nich 
wzięli przedstawiciele władz, a tak-
że reprezentacje licznych stowarzy-

szeń i organizacji 
z pocztami sztan-
darowymi, har-
cerze, uczniowie 
szkół i oczywiście 
licznie przybyli 
Wielkopolanie. 
W przemówieniu 
marszałek Marek 
Woźniak przypo-
mniał o zwycię-
skim powstaniu, 
w wyniku które-
go znaczna część 
Wielkopolski po-
wróciła do Polski. 
Przedstawiciele 
władz i delega-
cje złożyły wieńce 
i wiązanki kwiatów 

Polska powstańcom
96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczcili 
w Poznaniu również lubonianie

n

pod pomnikiem, był apel poległych 
i salwa honorowa, odśpiewano „Rotę”. 
Po uroczystościach zebrani przeszli 
w pochodzie na Mszę św. w inten-
cji powstańców do poznańskiej fary. 
W trakcie pochodu złożono kwiaty 
pod tablicami: Franciszka Ratajczaka, 
Dowódców Powstania, Ignacego Jana 
Paderewskiego oraz przy pomniku 
15. Pułku Ułanów Poznańskich. 28 
grudnia tradycyjnie już oddano hołd 
bohaterom Powstania Wielkopolskie-
go w Warszawie. Uroczystość roz-
poczęła się przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza na pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, z udziałem przedsta-
wicieli władz, harcerzy, pocztów 
sztandarowych a także członków 
Warszawskiego Klubu Wielkopolan. 
Po uroczystościach zebrani goście 
przejechali na Wojskowe Powązki, 
by tam złożyć wiązanki pod pomni-
kiem upamiętniającym Powstańców 
Wielkopolskich oraz na ich mogi-
łach. Organizatorem uroczystych ob-
chodów był Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.

Jan Błaszczak

n
Zastępca Burmistrza Lubonia Mikołaj Tomaszyk z synem przed pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu   fot. Jan Błaszczak

n
Delegacja PTTK z członkiem ZG PTTK Lechem Drożdżyń-
skim (w środku). Z prawej – Jan Błaszczak z Lubonia
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Ulicami Lubonia

W sobotę, 13 grudnia Sekcja 
Turystyki Pieszej i Krajo-
znawczej Lubońskiego Uni-

wersytetu III Wieku (LUTW) udała się 
na spacer ulicami Lubonia w części 
dawnej wsi Żabikowo. Spotkaliśmy się 
na pl. Edmunda Bojanowskiego, skąd 
wyruszyliśmy ul. Zieloną i Cmentar-
ną na cmentarz para�alny. Dotarli-
śmy do mogiły zbiorowej, w której 
spoczywają pomordowani w 1945 r. 
więźniowie obozu żabikowskiego. 
W mogile pochowano ok. 63 ciał 
więźniów, rozstrzelanych w trzech 
egzekucjach dokonanych na terenie 
cmentarza, które odbyły się w ra-
mach przygotowań do ewakuacji 
obozu żabikowskiego. Wśród po-
mordowanych znalazła się grupa 33 
więźniów przetransportowanych 22 
stycznia 1945 r. z powiatu makow-
skiego, przeznaczonych do obozu. 
Po chwili re�eksji nad grobem wy-
ruszyliśmy w dalszą drogę ulicami 
Traugutta i Buczka, by ul. Poprzeczną 
dojść do Gimnazjum nr 2 przy ul 

Kołłątaja. Wędrując dalej i przeci-
nając ulice 11 Listopada i Lipową 
dotarliśmy do ul. Poniatowskiego, 
by zakończyć spacer przy wyśmie-
nitej kawie i ciastku w sklepie „Gale-
rii & Targ”. Podczas wędrówki ożyły 
wspomnienia i wygląd ulic i przy-
ległych terenów sprzed lat, z cza-
sów naszej młodości. Wzrost liczby 
mieszkańców związany z rozwojem 
budownictwa deweloperskiego zmie-
nił krajobraz miasta, z którego zo-
stały wyparte pola uprawne, ogrody, 
sady, a liczne dawniej gospodarstwa 
ogrodnicze upadły lub zmieniły się 
w magazyny, hurtownie lub warsz-
taty. Pozostały już tylko nieliczne, 
niezmienione budynki dawnej kolo-
nii żabikowskiej. Kolejne spotkanie 
sekcji odbędzie się 7 lutego o godz. 
10 przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Luboniu.   

M. J. Błaszczakowie

„Warszawa da się lubić…”
10 i 11 grudnia członkowie LUTW 

przebywali w Warszawie na wyciecz-

Z Uniwersytetu III Wieku

ce zaplanowanej przez Radę Uczel-
nianą. Organizatorami byli przewod-
niczący Zarządu Uniwersytetu 
Zbigniew Jankowski i skarbnik Ma-
ria Nowakowska. Program wyjazdu 
był świetnie ułożony. Każdy otrzymał 
plan z uwzględnieniem miejsca i cza-
su zwiedzania. O godz. 6 wyjecha-
liśmy z Lubonia. W Warszawie, mimo 
korków, byliśmy w przewidywanym 
czasie na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie spotkaliśmy się 
z przewodnikiem. Po zapoznaniu się 
z centralnym placem Warszawy, 
udaliśmy się na Stadion Narodowy. 
Zrobił na nas ogromne wrażenie, 
tym bardziej, że udostępniono nam 
wejście do różnych ważnych pomiesz-
czeń. Kolejnym obiektem zwiedza-
nia był Zamek Królewski, do które-
go od Muzeum Narodowego dotar-
liśmy idąc spacerem przez Nowy 
Świat i Krakowskie Przedmieście. 
Po drodze przewodnik wskazywał 
ważniejsze obiekty i objaśniał różne 

wydarzenia historyczne. W tym 
miejscu należy przypomnieć, że 
Zamek Królewski hitlerowcy zrów-
nali z ziemią, ale on jednak dźwi-
gnął się z ruin i czaruje zwiedzających 
urokiem wspaniałych wnętrz świad-
czących o wielkich wydarzeniach 
dziejowych historii naszej Ojczyzny. 
Pełni wrażeń zebranych z całego dnia 
pojechaliśmy na obiad, a potem na 
nocleg. Mieszkaliśmy w hotelu na 
Mokotowie u jednego z trzech Musz-
kieterów, Aramisa, który przyjął nas 
gościnnie. Dzień drugi rozpoczął się 
śniadaniem w hotelu, a następnie 
już o godz. 7.30 rozpoczęliśmy dal-
sze zwiedzanie miasta. Najpierw 
udaliśmy się na cmentarz Wojskowy 
na Powązkach. Kwatery nagrobków 
żołnierzy oraz brzozowe krzyże na 
grobach powstańczych harcerzy 
wywołały nastrój zadumy. Następnie 
zwiedziliśmy Sejm RP. Potem spa-
cerowaliśmy w Łazienkach Królew-
skich, a przewodnik wyczerpująco 

n
Uczestnicy spaceru po Luboniu na ul. Kołłątaja   fot. Maria Błaszczak

n
Słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku w gmachu Sejmu RP

W czwartkowy wieczór, 8 
stycznia, w zabytkowym 
budynku szkolnym przy 

ul. Armii Poznań 27, mogliśmy po-
nownie poczuć magiczną atmosferę 
Bożego Narodzenia podczas koncertu 
kolęd i pieśni świątecznych, zorga-
nizowanego przez Stowarzyszenie 

„Cor ad Cor” im. Kardynała J.H. 
Newmana.

Artyści, których mieliśmy oka-
zję usłyszeć, tworzą akademicki chór 
kameralny „Pro Academica” pod 
dyrygenturą Radosława Jastaka (na-
uczyciela muzyki w lubońskiej SP 2). 
Chór liczy około 20 członków i dzia-

Wieczór z kolędami ła od 2011 r. przy Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa oraz 
Szkole Wyższej Psycholo-
gii Społecznej w Poznaniu. 
Śpiewacy nie pierwszy raz 
gościli w naszym mieście. 
Ostatnio koncertowali 
podczas III Biegu Niepod-
ległości w listopadzie 2013 r. 
Chór ma na swoim koncie 
osiągnięcia, a kolędy i pie-
śni sakralne należą do jego 
stałego repertuaru. Wśród 
chórzystów znajdują się mieszkań-
cy Lubonia. W czwartkowym kon-
cercie wystąpili Mariusz Urbaniak 
i Michał Piechowiak.

Poza chórem „Pro Academica” 
na scenie pojawiły się również mło-
de instrumentalistki – skrzypaczka, 
pianistka, gitarzystka – solistka oraz 
wokalistka. W programie przewa-
żały znane wszystkim polskie kolę-
dy, m.in. „Bóg się rodzi”, „Gdy Ślicz-
na Panna”, czy „Przybieżeli do Be-
tlejem”, w dość nietypowym, pod-
halańskim wykonaniu. Koncert 
przebiegał w ciepłej, świątecznej 

atmosferze, co było zasługą przede 
wszystkim muzyków, ale przyczy-
niło się do tego również nastrojowe 
oświetlenie. Choć sali nie wypełni-
ły tłumy widzów, nie zabrakło po-
zytywnej energii, a także wzruszenia, 
zadumy i powagi. Głosy oraz umie-
jętności artystów zachwycały, wpro-
wadzały w niesamowity nastrój 
i powodowały przysłowiową „gęsią 
skórkę”.

Koncert zakończył się wspólnym 
kolędowaniem oraz rozdaniem dy-
plomów wszystkim uczestnikom 
przez organizatorów.

Agata Samol

n
Chór „Pro Academica”, w którym śpiewają także lubonianie, pod batutą 
R. Jastaka, nauczyciela muzyki w SP 2   fot. Agata Samol

n
Występ duetu wokalno-gitarowego   fot. Agata Samol

cd.  
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Pojazdy zwalniają, pod ogrodze-
nie posesji przy ul. Kołłątaja 37 
podchodzą przechodnie – ta-

kie zainteresowanie wzbudza żłóbek 
ustawiony w miejscu, gdzie mieszkał 
nieżyjący już kościelny z para�i św. 
Barbary – Roman Krzyżostaniak. Naj-
większą uwagę stajenka zwraca po 
zmroku, kiedy oświetlone postacie 
adorują Dzieciątko, a w tle słychać 
polskie kolędy. Postać Dzieciątka jest 
naturalnych rozmiarów, co prawda 
większa od pozostałych, ale ten kon-
trast pokazuje, że w te święta Jezus 
jest najważniejszy.

Figury przez wiele lat tworzyły 
szopkę bożonarodzeniową w koście-
le św. Barbary. Po wymianie na nowe, 
R. Krzyżostaniak co roku budował 
stajenkę na swojej posesji, aby stare 
rzeźby nie leżały bezużytecznie.

Przyglądając się uważnie, moż-
na dostrzec czwartego króla. Jest nim 
postać pana kościelnego, który w ta-
kim właśnie stroju wraz z przenośnym 
żłóbkiem i kolędnikami przez wie-
le lat odwiedzał różne miejsca w Lu-
boniu, Poznaniu, Puszczykowie czy 
Stęszewie. Od czasu, kiedy ze wzglę-
dów zdrowotnych przebywał w szpi-
talu w Niwce, składał co roku wizy-
ty pacjentom tej lecznicy, piętro po 
piętrze, pokój po pokoju wędrując 
z szopką bożonarodzeniową. Kolę-
dowanie nie ograniczało się do od-
wiedzin wewnątrz budynku. Często, 
niezależnie od pogody, było to ma-
szerowanie po mieście. Kolędnicy 
odwiedzali każdego, kto o taką wi-
zytę poprosił, rozdając kredę, ka-
dzidło i obrazki. Przenośny żłóbek 
jest obecnie wykorzystywany raz 

Żłóbek pana kościelnego

n
Bożonarodzeniowa szopka na posesji kościelnego śp. Romana Krzyżosta-
niaka przy ul. Kołłątaja 37

w roku, kiedy na probostwie i wi-
kariacie, w obecności wszystkich 
księży i ministrantów, odbywają się 

ostatnie odwiedziny kolędowe w pa-
ra�i.

Rafał Wojtyniak

Z Uniwersytetu III Wieku

Popołudniem w święto Trzech 
Króli lubonianie jak zwykle licz-
nie przybyli do świetlicy �rmy 

„Luvena” SA przy ul. Romana Maya 
na tradycyjne jasełka Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” (organizatorzy za-
pewnili transport autobusowy spod 
remizy OSP przy ul. Żabikowskiej). 
Uroczystość prowadzili prezes Beata 

Krystkowiak-Grycza i Ireneusz Zyg-
manowski. Przybyli przedstawiciele 
władz miasta: burmistrz Małgorzata 
Machalska, jej zastępcy Mikołaj To-
maszyk i Mateusz Mikołajczak oraz 
radni. W tym roku zaproszenie przy-
jęły również osoby duchowne: Matka 
Generalna Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek Najświętszej Maryi Panny 
s. Rafała Kisiel i opiekunka ducho-
wa „Wspólnej Drogi” s. Joachima. 

Obecni byli też: dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Elżbie-
ta Bijaczewska, pracownicy Urzędu 
Miasta, a także przedstawiciele �rm, 
instytucji, darczyńcy, przyjaciele, zna-
jomi i rodziny. Niecodzienną oprawę 
zapewniła bezinteresownie profesjo-
nalna �rma „Waldek i Jacek – Światło 
i Dźwięk”. Podopieczni organizacji, 
wolontariusze, uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawo-
wej nr 2 zaprezen-
towali efekt swoich 
kilkumiesięcznych 
przygotowań, by 
podziękować go-
ściom za życzli-
wość, zrozumienie 
i o�arność. Aby 
tra�ć z przekazem 
do każdego widza, 
nie przedstawiono 
wyłącznie scen bi-
blijnych, ale rów-
nież współczesne. 
Zwrócono uwa-
gę na osoby nie 
umiejące sobie 
w życiu poradzić 

i czyhające na nie pokusy, nałogi i złe 
towarzystwo, jak również na tych, 
co tę krzywdę innym wyrządzają – 
bezpośrednio lub poprzez niechęć, 
obojętność czy obłudę. Jeśli tytułowe: 
Wiarę, Nadzieję i Miłość będziemy 
traktować tylko jako pojęcia językowe, 
wtedy zło zwycięży, a krzywda ludzka 
pozostanie niezauważona. Aktorzy 
pokazali, że jeśli nie poprzestaniemy 
jedynie na mówieniu o problemach 

Świąteczny przekaz

tego świata, a podejmiemy konkret-
ne działania, wtedy wartości te się 
urzeczywistnią.

Organizatorzy podziękowali 
wszystkim, którzy wspierają dzia-
łania „Wspólnej Drogi” oraz zachę-
cili do przekazania 1% podatku na 
rzecz tej organizacji (KRS 0000 22 

82 88). Burmistrz Małgorzata Ma-
chalska zagwarantowała, że władze 
miasta dołożą starań, by w Luboniu 
powstały warsztaty terapii zajęciowej, 
w których tworzenie zaangażował się 
poprzednik – Rafał Marek.

Rafał Wojtyniak, Robert Wrzesiński

n
Aktorzy jasełek na scenie Luveny   fot. Rafał Wojtyniak

n
Oryginalne stroje i scenogra�a – pastuszkowie przy zaimprowizowanym 
ognisku   fot. Robert Wrzesiński

n
Liczna jak zwykle publiczność jasełek „Wspólnej Drogi”, które są mocnym 
akordem życia kulturalnego w okresie świątecznym w Luboniu   fot. Rafał 
Wojtyniak

objaśniał napotykane po drodze 
unikatowe zabytki. W godzinach 
południowych pojechaliśmy do 
Wilanowa. W jesiennej scenerii 
zwiedzaliśmy park, a następnie wnę-

trze pałacu. Zachwytu było co nie-
miara. Eksponaty, obrazy, posadzki 
oraz liczba pomieszczeń udostęp-
niona zwiedzającym, robiła ogrom-
ne wrażenie. Przewodnik opowiedział, 

jak powstał Wilanów za czasów 
króla Jana III Sobieskiego oraz przed-
stawił kolejnych następców i dzieje 
tego obiektu. Opuszczając pałac 
przeszliśmy na smaczny obiad do 
restauracji „Wilanowska”, która za-
chwyciła nas pięknym wystrojem. 

Zakończyliśmy nasz pobyt w uni-
katowym obiekcie na „bombie cze-
koladowej”. Nasyceni i pełni wrażeń 
ruszyliśmy w kierunku Lubonia.   
słuchaczka 

LUTW
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Przed ponad 5 laty rodzina 
państwa Szymkowiaków 
postanowiła napisać list 

do Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie z zapytaniem o niekon-
wencjonalne metody leczenia. 
W odpowiedzi Wicekanclerz 
Kurii – Kazimierz Moskała – 
udzielił stosownych informacji 
i przysłał wraz z nimi obrazek 
z modlitwą oraz cząstką sutanny 
Sługi Bożego Jana Pawła II. Ob-
razek z relikwią zostały umiesz-
czone na honorowym miejscu 
w domu rodziny od pokoleń 
zamieszkującej w naszym mie-
ście, która na co dzień odczu-
wa obecność świętego i wierzy 
w jego szczególną pomoc w roz-
wiązywaniu najważniejszych 
życiowych spraw.   PAW

Relikwie św. Jana Pawła II
Cząstka sutanny św. Jana Pawła II zajmuje honorowe miejsce w domu 
lubońskiej rodziny Szymkowiaków

n
Obrazek z mo-
dlitwą i cząstką 
sutanny św. 
Jana Pawła II   
fot. Paweł Wol-
niewicz

Tradycyjnie w styczniu przed-
stawiamy dane o udzielonych 
w minionym roku sakramen-

tach świętych oraz pogrzebach w lu-
bońskich para�ach. Dla porównania 
i analizy przypominamy liczby z roku 
wcześniejszego – 2013 oraz zmiany 
procentowe dla poszczególnych pa-
ra�i i całego Lubonia (ostatnie ko-
lumny – szare).

Wnioski, jakie tym razem wy-
nikają ze wstępnej analizy dla całe-
go Lubonia, wskazują tendencje 
spadkowe w 2014 r. we wszystkich 
przedstawianych zakresach. Nie po-
dajemy informacji dotyczących po-
równań przyjętych I komunii św. ze 

względu na to, że po zmianach rocz-
nika przystępowania do tego sakra-
mentu w 2013 r., miały miejsce je-
dynie sporadyczne, tzw. wczesne 
komunie, nie było standardowych 
roczników (kiedyś drugich klas szko-
ły podstawowej). Wskaźnik bierz-
mowanych może być mylący ze 
względu na fakt, iż sakramentu tego 
w niektórych para�ach udziela się 
co 2 lata. (Przy para�i Jana Pawła II 
litera „B.” oznacza, że bierzmowanie 
w 2013 r. przyjęto jeszcze w para�i 
św. Barbary.)

Z tabeli pokazującej ilość i cha-
rakter zawieranych małżeństw przez 
lubonian w ostatnich kilku latach, 

Ze statystyki parafii widać, że po spadku w 2012 r. licz-
ba jest w miarę stała na poziomie 
ok. 130 rocznie. Wśród nich poło-
wę (50 %) stanowią śluby kościelne 
(wg danych z Urzędu Stanu Cywil-
nego, wg statystyk para�alnych 
ślubów sakramentalnych było o 10 
więcej). Jedyny wzrost ilościowy 
obserwujemy w Lasku w para�i św. 
Maksymiliana Kolbego, natomiast 
zastanawiająco mało małżeństw 
sakramentalnych (2 w ciągu roku) 

zawartych było w para�i św. Jana 
Pawła II, czyli w Luboniance.

Pocieszający jest nadal fakt, że 
w Luboniu więcej rejestrowanych 
jest chrztów (364) niż pogrzebów 
(253). Znaczy to, że aż o 43,9% (przed 
rokiem 41,9%) przybyło nowych 
ochrzczonych obywateli, niż zosta-
ło pochowanych. 

(H.S., PAW, W.S., M.Gaj.) 
oprac. PPR

Statystyka parafialna 
ostatnich dwóch lat

lata 2013 2014
Stosunek% 

2014/13
2013 2014

Stosunek% 
2014/13

2013 2014
Stosunek% 

2014/13
2013 2014

Stosunek% 
2014/13

2013 2014 Stosunek% 
2014/13

ochrzczeni 153 138 90,2% 99 99 100,0% 69 50 72,5% 62 77 124,2% 383 364 95,0%
I Komunia w. 18 110 - 0 112 - 0 63 - 6 78 - 24 363
bierzmowani 131 88 67,2% 0 0 - B. 25 - 54 42 77,8% 185 130 70,3%

luby 37 33 89,2% 21 19 90,5% 9 2 22,2% 13 20 153,8% 80 74 92,5%
pogrzeby 84 92 109,5% 73 64 87,7% 49 50 102,0% 64 47 73,4% 270 253 93,7%

dane zebrane w parafiach: Hanna Siatka; Paweł Wolniewicz, Władysław Szczepaniak, Malwina Gajdziel

Lubo razem
parafia bł. Jana Pawła 

II
parafia w. Barbary

parafia w. Jana 
Bosko

parafia w. 
Maksymiliana Kolbego

Rodzaj lubu 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %
cywilny 69 39,9% 73 41,5% 61 46,2% 47 38,2% 59 45,7%

wyznaniowy 93 53,8% 99 56,3% 63 47,7% 69 56,1% 64 49,6%
transkrypcje aktów 

zagranicznych
11 6,4% 4 2,3% 8 6,1% 7 5,7% 6 4,7%

Razem 173 100% 176 100% 132 100% 123 100% 129 100%
dane USC Lubo - Wiesława Voelkel, Cezary Biderman

Zawierane małestwa w Luboniu

Tydzień przed wigilią, 17 
grudnia, w Bibliotece 
Miejskiej miało miejsce 

spotkanie opłatkowe Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie”, połączone ze 

śpiewem kolęd i skromnym poczę-
stunkiem. Na początku uczestników 
zaszczycił obecnością proboszcz 
parafii św. Barbary, ks. kan. Ber-
nard Cegła. Po przełamaniu się 
opłatkami i wspólnym śpiewie, 

Kolędowanie Forum

w przerwie odbyło się nadzwy-
czajne walne zgromadzenie, któ-
rego jedynym punktem był wybór 
członka Komisji Rewizyjnej po 
rezygnacji z członkostwa w or-
ganizacji Katarzyny Polerowicz-
Kelmy. Zgłoszono 3 kandydatury: 
Joannę Skórską, Witolda Toma-
szewskiego i Elżbietę Tomczak. 
Największą liczbę głosów otrzy-
mała E. Tomczak. Jest członkiem 

klubu politycznego Samorządowe 
Forum Obywatelskie i startowała 
w niedawnych wyborach samorzą-
dowych. Spotkanie opłatkowe przy 
domowych wypiekach uświetni-
li zaimprowizowanym występem 
Magdalena Domek z córką, do 
której z tańcem i śpiewem dołą-
czył Paweł Krzyżostaniak.

(RS)
n
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia „Forum Lubońskie” w świątecznej 
scenogra�i Biblioteki Miejskiej   fot. Paweł Wolniewicz
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W ostatnią niedzielę przed 
wigilią Świąt Bożego Na-
rodzenia Zespół Caritas 

przy para�i św. Jana Bosko obdarował 
paczkami świątecznymi 90 najbardziej 
potrzebujących rodzin. W paczkach 
znalazły się różne artykuły spożywcze 
(m.in.: konserwy mięsne, tłuszcze, 
mąka, cukier, makarony, kawa, bakalie 

i słodycze). Przybyłych przedstawicieli 
rodzin z para�i obdarowano również 
licznymi zabawkami i książkami dla 
najmłodszych.

Para�alny Zespół Caritas serdecz-
nie dziękuje wszystkim Sponsorom 
i Dobrodziejom za dar serca. Spon-
taniczna pomoc w akcji „Tytka cha-
rytatywna” przerosła najśmielsze 

„Tytka charytatywna” od Caritasu

n
Przed wspólną modlitwą i podzieleniem się opłatkiem od lewej stoją: ks. 
Jarosław Żurawski, Maria Grześkowiak, Nicole Rosik, Janina Pawlęty, Jani-
na Kaczmarek i Barbara Sitarz   fot. Paweł Wolniewicz

n
W Domu Para�alnym na potrzebujących czekały liczne dary serca. Kolejno 
stoją członkinie Zespołu Caritas: Maria Stryszak, Maria Grześkowiak (pre-
zes), Janina Kaczmarek i Aleksandra Kupieć   fot. Paweł Wolniewicz

oczekiwania organizatorów i jest 
świadectwem miłości Boga i bliźnie-
go. Wśród darczyńców byli Jolanta 
i Robert Korczowie ze Stowarzysze-
nia „Solidarni w Prawdzie i Miłosier-
dziu” oraz osoby pragnące pozostać 
anonimowymi. Jednocześnie Caritas 
wyraża głęboką wdzięczność Dusz-
pasterzom para�i – ks. kan. Karolo-

wi Biniasiowi i ks. Jarosławowi Żu-
rawskiemu za udzieloną pomoc, 
przychylność i zrozumienie. Wszyst-
kim życzy w nowym Roku ob�tości 
łask Bożych i błogosławieństwa, któ-
re przyniesie z sobą radość, pokój, 
nadzieję i miłość.

Maria Grześkowiak 
(prezes Caritasu) i PAW

Spotkania formacyjne mieli 3 Qn

grudnia Wspólnota Żywego Ró-
żańca i Para�alny Zespół „Caritas” 
(PZC), który przygotowywał opłatki 
na zbliżające się święta. Spotkania 
PZC odbywały się w każdą kolejną 
środę, 10 grudnia zespół przygotowy-
wał kadzidło oraz pomoc świąteczną 
dla rodzin, dzieci i chorych.

W 1. czwartek miesiąca, 4 grudnia, Qn

o godz.15 odprawiono Mszę św. w in-
tencji powołań kapłańskich z naszej 
para�i i świętości kapłanów. Po niej 
odbyła się adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Od tego miesiąca trwa 
dłużej – do godz. 20 – i kończy się 
modlitwą brewiarzową. Tego samego 

dnia spotkanie mieli słuchacze Krę-
gu Biblijnego, prowadzonego przez 
ks. prof. Janusza Nawrota.

W sobotę, 6 grudnia Kościół Qn

wspominał św. Mikołaja, który już 
przez tyle wieków „słodko nas od-
wiedza”.

8 grudnia w uroczystość Niepoka-Qn

lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny od 12 do 13 korzystaliśmy 
z Godziny Łaski podczas adoracji 
w kaplicy Sióstr Służebniczek w Żabi-
kowie. Po wieczornej Mszy św. w na-
szym kościele, dzieciom klas trzecich 
poświęcono medaliki.

14 grudnia o godz.11 uroczystą Qn

Mszą św. z udziałem biskupa Damia-

Z parafii św. Maksymiliana
na Bryla rozpoczęliśmy świętowa-
nie związane z 40-leciem Ośrodka 
Duszpasterskiego i 15-leciem nowej 
świątyni w Lasku. W dniach poprze-
dzających uroczystości jubileuszowe 
dorośli i dzieci mogli uczestniczyć 
w nabożeństwie pokutnym, które 
przygotowywało do godnego prze-
życia tego wydarzenia.

19 grudnia do Ośrodka Bojanowe Qn

Gniazdo w Zaniemyślu na dwudnio-
wy wyjazd opłatkowo-integracyjny 
udali się członkowie grup duszpa-
sterskich z naszej para�i.

W tym miesiącu spotkania for-Qn

macyjne miały: rodziny Domowego 
Kościoła, ministranci, Panowie mi-
nistranci, dzieci przygotowujące się 

do wczesnej, pierwszej Komunii św., 
młodzież przed sakramentem Bierz-
mowania i schole.

24 grudnia o godz. 24 para�a-Qn

nie zgromadzili się tradycyjnie na 
Pasterce.

Święto Św. Rodziny: Jezusa, Ma-Qn

ryi i Józefa (29 grudnia) to ważny 
i mocny znak na dzisiejsze czasy! 
Na Eucharystię o 9.30 zaproszono 
wszystkich małżonków z para�i, by 
odnowili swoje przyrzeczenia sakra-
mentalne i złożyli dziękczynienie za 
wzajemną miłość. Oprawę uroczy-
stości przygotowały rodziny Domo-
wego Kościoła.

na podst. „Maksymilianka”
MGaj.

W sierpniu 2014 r. informo-
waliśmy o powołaniu nowej 
para�i – pw. Błogosławio-

nej „Piątki Poznańskiej” – na sąsied-
nim Dębcu, i rozpoczęciu inwestycji, 
w ramach której miał powstać ko-
ściół i Dom Katechetyczny z kaplicą 
(czytaj „WL” 08-2014, str. 45).

Teren, na którym lubońska �r-
ma Przybeccy Sp. z o.o. realizuje 
budowę kościoła para�alnego wraz 
z niezbędną infrastrukturą i obiek-
tami towarzyszącymi to ponad 1 ha 
powierzchni. Wkomponowuje się 
on doskonale w przylegający doń 

obszar (aleja drzew i tereny rekre-
acyjne). Do końca 2014 r. zaplano-
wano budowę stanu surowego 
3-kondygnacyjnego Domu Para�al-
nego, którego niemal połowę po-
wierzchni użytkowej zajmie kaplica. 
W następnej kolejności ma powstać 
kościół z wieżą o wysokości 28 m 
oraz parking z około stu miejscami 
parkingowymi. Obecnie dobiega 
końca położenie dachu na Domu 
Para�alnym. W Wigilię w kaplicy 
odprawiono pierwszą Pasterkę.

PAW   

Nowy kościół na Dębcu

n
Otoczony zielenią kompleks kościoła 
z więżą o wys. 28 m i Domu Para�al-
nego (widok od strony wschodniej)

n
Dzięki sprzyjającej aurze prace 
związane z budową przebiegały 
pomyślnie. Przed końcem 2014 r. 
stan surowy Domu Para�alnego 
był gotowy   fot. Paweł Wolniewicz
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W eliminacjach konkursu 
9 grudnia w Szkole Pod-
stawowej w Komornikach, 

przygotowanego przez nauczycielki: 
Iwonę Jankowiak, Barbarę Fiedler, 
Ewelinę Kaczmarek i Annę Kaczma-
rek, wzięło udział ponad stu uczniów 
z klas III – V z 11 szkół z okolicznych 
miejscowości. Z Lubonia brali udział 
uczniowie z SP 1, 2 i 4. W �nale wal-
czyło 29 najlepszych uczniów, zwy-
cięzców zmagań w poszczególnych 
szkołach. W jury konkursu zasiada-
li m.in. Maria i Jan Błaszczakowie, 
Zbigniew Czekała oraz Eugeniusz 
Kowalski – Instruktorzy Ochrony 

Przyrody PTTK z lubońskiego Od-
działu im. C. Ratajskiego. Pytania 
i zadania �nałowe były jak zwykle 
bardzo trudne, jednak młodzi adepci 
wiedzy przyrodniczej i krajoznaw-
czej o parku znakomicie sobie z nimi 
poradzili. I miejsce zajął Wojciech 
Muras z SP Chomęcice, III – Bartosz 
Staszak SP 2 i Łukasz Czarnomski 
SP 1 z Lubonia, VII – Mateusz Szor-
tyka SP 4 Luboń. Nagrody ufundo-
wali: Urząd Gminy Komorniki, Rada 
Rodziców SP Komorniki, Dyrekcja 
WPN i Starostwo Powiatowe z Po-
znania.

Maria i Jan Błaszczakowie

Z wiedzy o parku
Finał X Międzyszkolnego Konkursu „Uroki WPN”

n
Uczestnicy �nału z organizatorami i jury konkursu   fot. Anna Kaczmarek

W tym roku rozpoczęliśmy 
świętowanie w Niepublicz-
nym Żłobku przy ul. Buczka 

od spotkania mikołajkowego z rodzi-
cami na początku grudnia. Rodzice 
naszych starszaków wraz z dziećmi 
ozdabiali kartki świąteczne, dekoracje 
choinkowe, a także pierniki, oczy-
wiście w większości schrupane na 
miejscu. Natomiast nasze maluchy 
wraz z rodzicami bardzo dzielnie 
radziły sobie z dekorowaniem pier-
niczków i kartek świątecznych. Nie-
którym tak się spodobało, że zabrali 
swoje dekoracje do domu.

19 grudnia odwiedziły nas dwie 
Śnieżynki i przyniosły prezenty. 
Życzyły nam Wesołych Świąt i Szczę-
śliwego Nowego Roku. Zapraszamy 
je do naszego żłobka za rok.

W naszym żłobku zgodnie z tra-
dycją świętujemy Wigilię Bożego 
Narodzenia. Najpierw ozdobiono 
stół wigilijny adwentowym wieńcem 
i serwetami. Na naszym stole zago-
ściły świąteczne potrawy: barszczyk, 
pierożki i ryby. Oczywiście jedzon-
ko dostosowane było do apetytów 
naszych Krasnali i Skrzacików.

G.R.

U 7 Krasnoludków

n
Dekorowanie kartek świątecznych przy pomocy rodziców w żłobku 
„U 7 Krasnoludków”

Dzieci z Punktu Przedszkol-
nego przy ul. Dąbrowskie-
go 1 grudnia gościły Annę 

Śródę – pracownika Poczty Pol-
skiej. Była to znakomita okazja do 
poprawnego zaadresowania listu do 
Św. Mikołaja.

Chcąc wprowadzić świąteczny 
nastrój, przedszkolaki przystąpiły 
do ubierania choinki. Większość 
ozdób wykonały samodzielnie, a inne 
przyniosły ze sobą. Na drzewku 
zawisły gwiazdki ze słomy, bombki 
i światełka, które pięknie ozdobiły 
i oświetliły zieloną choinkę.

5 grudnia obchodziliśmy miko-
łajki. Tego dnia dzieci otrzymały list 
od Św. Mikołaja, w którym poinfor-
mował wszystkich o upominkach, 
pozostawionych w sza�ach. Słodko-
ści wszystkim smakowały, a na koniec 
dzieci ułożyły puzzle od Mikołaja.

9 grudnia gościliśmy w przed-
szkolu Teatr Lalek „Pinokio” z No-
wego Sącza. 
W spektaklu wzię-
ły udział również 
dzieci z zerówki. 
Widownia z za-
ciekawieniem 
obserwowała 
przedstawienie, 
czego dowodem 
były gorące okla-
ski.

Nasze przed-
szkolaki wzięły 
udział w konkur-
sie „Mikołajkowe 
przygody Piotru-
sia Pana i Dzwo-
neczka”. W ramach 
konkursu przygo-
towały pracę pla-

styczną o tematyce świątecznej. 
Wysiłek opłacał się, gdyż dzieci zna-
lazły się w gronie laureatów.

W ramach tradycyjnych comie-
sięcznych warsztatów kuchennych 
nasze przedszkolaki wykonały stro-
iki świąteczne z pomarańczy i goź-
dzików. Wykonanie ich było nie lada 
wyzwaniem, jednak zapach, który 
towarzyszył w trakcie wykonywania 
prac, wprawił wszystkich w świą-
teczny nastrój.

15 grudnia odbyła się wigilia. 
Tego dnia gościliśmy Grażynę Leciej 
i Danielę Cichońską. Przedszkolaki 
wspólnie zaśpiewały kolędę oraz 
złożyły sobie życzenia, dzieląc się 
opłatkiem. Dużą niespodzianką była 
wizyta gwiazdora, który odwiedził 
je wraz z ogromnym workiem pre-
zentów. Na koniec wszyscy zasiedli 
do wieczerzy wigilijnej.

Joanna Brych

Z Trójeczki

n
Zajęcia z przyrody w Przedszkolu „Trójeczka”

Po niedawnej, wyjątkowo długiej 
przerwie świątecznej nadszedł 
czas na kolejne dni wolne od 

zajęć szkolnych. Od 16 lutego do 1 
marca w naszym województwie trwać 
będą bowiem ferie zimowe. Poniżej 
przedstawiamy informacje na temat 
atrakcji dla dzieci i młodzieży zor-
ganizowanych w Luboniu.

Ośrodek Kultury, ul. Sobieskie-
go 97

Organizuje półkolonie dla dzie-
ci w wieku 6-12 lat w terminie: 16 
– 20 lutego. Będą miały formę wy-
jazdową, w programie m.in.: basen, 
kino, wycieczki do muzeum. Zapi-
sy trwały od 15.12.2014, lista jest 
już zamknięta.

LOSiR, ul. Kołłątaja 2
Luboński Ośrodek Sportu i Re-

kreacji organizuje zimowe warszta-
ty dla dzieci i młodzieży w dwóch 
tygodniowych turnusach: 16 – 20 
lutego i 23 – 27 lutego, w godz. 8 
– 16. Uczestniczący będą się zapo-

znawać z dyscyplinami sportu (spor-
ty walki, tenis stołowy, gimnastyka 
korekcyjna, gry i zabawy oraz ze-
społowe). Planowane są też zajęcia 
plastyczne. Organizator zapewnia 
obiady. Koszt uczestnictwa w tur-
nusie – 170 zł. Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerem telefonu 
61 899 22 35 (wypełniony formularz 
należy dostarczyć do biura LOSiR) 
oraz mailowo: losir@losir.eu (nale-
ży przesłać wypełniony formularz, 
dostępny na www.losir.eu).

Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42

Organizuje półkolonie dla dzie-
ci w pierwszym tygodniu ferii, tj. 16 
– 20 lutego. Program zajęć jest do-
stępny na miejscu.

Oświata
Informacje na temat półkolonii 

organizowanych przez placówki 
oświatowe będą dostępne pod koniec 
stycznia w Urzędzie Miasta.

Agata Samol

Ferie w Luboniu
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kiwały żywe zwierzątka, a kolorowe 
chusty przemieniały się w piękne 
bukiety kwiatów.

19 grudnia odbyła się przedszkol-
na wigilia. Jednak nim zasiedliśmy 
do wspólnego stołu i podzieliliśmy się 
opłatkiem, przyszedł Gwiazdor 
z workiem pełnym prezentów. Dzie-
ciaki w podzięce za dary, przygoto-
wały przedstawienie w formie świą-
tecznych wierszyków i piosenek. To 
był dzień pełen emocji, wzruszeń, 
radości i uśmiechu.

W imieniu pracowników przed-
szkola pragnę złożyć wszystkim 
przyjaciołom „Kubusia Puchatka 
i przyjaciół” życzenia, aby ten nowy 

rok był czasem pokoju, miłości oraz 
realizacji najskrytszych marzeń.

Magdalena Szymańska

i śpiewaliśmy kolędy oraz pastorał-
ki. Honorowym gościem był Miko-
łaj, który obserwował dzieci i ich 
zachowanie, aby na koniec dać wspa-
niałe prezenty.

„Słoneczka” reprezentowały 
przedszkole w konkursie piosenki 
angielskiej w Bibliotece Miejskiej 
(organizowane przez dyrektora Nie-
publicznego Przedszkola „Peter Pan”, 
Ninę Gogolewską). Byliśmy jedyny-
mi przedszkolakami z publicznego 
przedszkola i najmłodszymi. Zdo-
byliśmy wyróżnienie.

„Słoneczka” przygotowały przed-
stawienie teatralne pt: „Dziewczyn-
ka z zapałkami”. Tydzień wcześniej 
wysłały wraz z „Kropelkami” pacz-
kę charytatywną do dzieci z Domu 
Dziecka na Lubelszczyźnie.

W najmłodszej grupie „Gwiaz-
deczki” odbyły się zajęcia otwarte 
dla rodziców, pod hasłem „Wesołe 
Święta”. Dzieci zaprezentowały pio-
senki m.in. o Św. Mikołaju i choin-
ce, wraz z tańcami. Każde dziecko 
ubrane było na czerwono, a na gło-

wie miało czapeczkę. Maluszki i ich 
rodziny po wspólnym śpiewie ko-
lędy, otrzymali od swoich pań z gru-
py świąteczne życzenia i upominki. 
Grupa 3-latków, podczas spotkania 
ozdabiała świąteczne pierniczki. 
Rodzinna i ciepła atmosfera sprzy-
jała rozmowom. Spotkanie przy 
choince umilił wszystkim słodki 
poczęstunek z dużą ilością owo-
ców.

Przed świętami odbyło się „Spo-
tkanie z Pogodynką”. Omówiliśmy 
sobie kolejny numer gazetki, a Ulka 
ze „Słoneczek” pięknie wyrecytowa-
ła „Kaczkę Dziwaczkę”. W ramach 
prowadzonej w naszym przedszko-
lu akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
mama naszego kolegi z grupy „Wie-
trzyków” przeczytała nam świątecz-
ną bajkę pt „Święty Mikołaj i Pan 
Pech”, a później oglądaliśmy piękne 
aniołki zrobione przez dzieci z ro-
dzicami w konkursie plastycznym 
pod hasłem „ Aniołek Bożonaro-
dzeniowy”. Ozdobiły one naszą szat-
nię, a dzieci otrzymały za nie upo-
minki.

P. Maciejewska, I. Kmiecik,  
M. Woźniak, M. Domańska

OŚWIATA

Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola przy ul. Osie-
dlowej z niecierpliwością 

oczekiwały 5 grudnia Św. Miko-
łaja. Najpierw znalazły prezenty 
w butach, a następnie upominki 
w postaci książek rozdawał szcze-
gólny gość: burmistrz Małgorzata 
Machalska, która wraz ze swoimi 
pomocnikami przybyła do naszego 
przedszkola w roli Św. Mikołaja. 
Dzieci w podziękowaniu za otrzy-
mane dary zaprezentowały tańce, 
piosenki i wiersze. Uwieńczeniem 
tego pełnego niespodzianek dnia 
była wycieczka do Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu na koncert pt. 
„Mikołajkowe granie z Piosenko-
wą Krową”. 

W grudniu dzieci z grupy 1 i 2 
zostały pasowane na przedszkolaka. 
Po pięknym programie artystycznym 
w obecności rodziców, dyrekcji i per-
sonelu przedszkola dzieci złożyły 
uroczystą przysięgę. Pasowania do-
konała pani dyrektor, oznajmiając 
jednocześnie maluchom, iż tym sa-
mym symbolicznie zostały przyjęte 
do społeczności przedszkolnej. Każ-
de dziecko otrzymało dyplom, rożek 
ob�tości wypełniony słodyczami, 
gratulacje i całusy, a goście słodki 
poczęstunek, przygotowany przez 
mamy naszych milusińskich.

Zajęcia otwarte dla rodziców są 
jedną z ważniejszych form współ-
pracy przedszkola z rodzicami. Na 
grudniowych zajęciach rodzice wraz 

U Wesołych Sportowców
z dziećmi wspólnie się bawili i wy-
konywali ozdoby świąteczne. Podczas 
tych zajęć odbyła się również pre-
zentacja wierszy o tematyce świą-
tecznej w wykonaniu dzieci, które 
wzięły udział w ogłoszonym wcześniej 
konkursie i przygotowały je wraz 
z rodzicami w domu. Autorami nie-
których z tych wierszy byli sami 
rodzice. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy. Wiersze te 
dzieci recytowały jeszcze kilkakrot-
nie: podczas wspólnego kolędowa-
nia i przedszkolnej wigilii.

Inną formą spotkania z rodzica-
mi były jasełka w wykonaniu dzieci 
z gr. 3 oraz przedstawienie „Opowieść 
wigilijna” w wykonaniu dzieci z gr. 
5. Mali aktorzy na tle pięknej sceno-

gra�i wiernie odgrywali swoje role. 
Nie zabrakło wspólnie śpiewanych 
kolęd, życzeń świątecznych oraz słod-
kiego poczęstunku. Obydwa występy 
w późniejszym terminie obejrzeli 
również zaproszeni w dniu wigilii 
goście i społeczność przedszkolna.

W miłą i świąteczną atmosferę 
wprowadzili nas aktorzy z teatru 
„Krokodyl”, którzy w spektaklu pt. 
„Pastorałka”, ze Św. Mikołajem w roli 
głównej, ukazali nam podstawowe 
wartości, takie jak prawdomówność 
i uczciwość, jakimi powinniśmy 
kierować się w życiu.

Podczas czwartego w tym roku 
szkolnym spotkania z Agencją Ar-
tystyczną „Bonsai” muzycy rozbu-
dzając wyobraźnię dzieci wprowa-
dzili je w magię świąt. Odpowiedzie-
li na pytanie „Być czy mieć?” oraz 
wyjaśnili na czym polega przy-
jaźń.

J. Łączkowska, I. Konieczna

Publiczne Przedszkole przy ul. 
Sobieskiego odwiedził burmistrz 
Rafał Marek wraz ze swoimi 

elfami. W tym dniu dzieci miały na 
sobie stroje Świętego Mikołaja. Po-
dziękowaliśmy gościowi za współpracę 
z naszą placówką, za wieloletnie wspar-
cie, a grupa „Gwiazdeczek” uświet-
niła spotkanie krótkim występem 

artystycznym. Dzieci otrzymały od 
gości książkowe upominki.

„Śnieżynki” zaprosiły rodziców 
na występ pt: „Świąteczne Aniołki”, 
który wprawił nas w świąteczny 
nastrój. Po zaprezentowaniu układu 
artystycznego dzieci wraz z rodzi-
cami tworzyli piękne choinki z pa-
tyczków. Na koniec spotkania czekał 

nas słodki poczęstu-
nek przygotowany 
przez rodziców.

Do naszego przed-
szkola przyjechał 
teatrzyk, który zapre-
zentował nam „Przy-
gody Tomka i jego 
kompana Reksia”. 
Przedstawienie mia-
ło na celu ukazanie, 
że dobro zwycięża, że 
warto być dobrym 
a nie chciwym.

„Śnieżynki” przy-
gotowały dla całego 
przedszkola jasełka. 
Razem świętowaliśmy 

Z Pogodnego Przedszkola

n
Grupa przedszkolaków z Pogodnego Przedszkola 
na konkursie w Bibliotece Miejskiej

Oczekiwanie na święta Bo-
żego Narodzenia to czas 
magiczny. Zapach choin-

ki i pierników, który rozchodził się 
w Niepublicznym Przedszkolu przy 
ul. Konopnickiej sprawił, że wszyscy 
z niecierpliwością czekaliśmy na tę 
chwilę. 4 grudnia wzięliśmy udział 
w międzyprzedszkolnym konkursie 
piosenki angielskiej, organizowanym 
przez lubońską bibliotekę i przed-
szkole „Peter Pan”. Nasze dziecia-
ki, pod okiem pani Asi i Magdy, 
przygotowały utwór pt. „�e Vir-
gin Mery”. Zdobyliśmy 2. miejsce. 
Z rąk burmistrza, Małgorzaty Ma-
chalskiej, otrzymaliśmy gratulacje, 
dyplomy, słodkie co nieco i puchar. 

Miłą niespodzianką dla uczestników 
konkursu, było przedstawienie te-
atralne pt. „Kopciuszek”, wykonane 
przez uczniów z G 2.

5 grudnia wyjechaliśmy na wy-
cieczkę do Szreniawy. Były piękne 
szopki, warsztaty świąteczne dla 
dzieci i przedstawienie o tematyce 
świątecznej oraz żywe zwierzęta. Po 
powrocie do przedszkola na dzieci 
czekała jeszcze jedna niespodzian-
ka – słodkie kalendarze, które zo-
stawił Św. Mikołaj.

17 grudnia odwiedził nas magik. 
Półtoragodzinny program pełen 
iluzji i czarów pozwolił nam uwierzyć 
w moc magii. Był cylinder i zacza-
rowane pudełko, z którego wyska-

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół

n
Wigilia z gwiazdorem w Przedszkolu 
„Kubuś Puchatek i Przyjaciele”
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W piątek, 12 grudnia redakcję 
„Wieści Lubońskich” odwie-
dzili uczniowie klas 5. ze 

Szkoły Podstawowej w Wirach. Piotr 
Ruszkowski i Hanna Siatka cierpliwie 
odpowiadali na pytania zadawane 
przez wnikliwych, młodych dzien-
nikarzy. Było trochę o gazecie, o bu-
dowie artykułu prasowego, o pracy 
redakcyjnej, a nawet o historycznych 
powiązaniach Lubonia z Wirami. Na-
stępnie uczniowie prześledzili proces 

wydawniczy w lubońskiej Drukarni 
„Tom”, gdzie widzieli, jak drukuje się 
kalendarz, dołączony do grudnio-
wego wydania gazety. Serdecznie 
dziękujemy.

kl. 5 a i b z wychowawczyniami

Wycieczka prasowa

nPiątoklasiści ze szkoły w Wirach w re-
dakcji „WL”   fot. Beata Stempczyńska

Najlepsi

Wybraliśmy Najpopularniej-
szego Sportowca SP 1. Kan-
dydaci przygotowali opis 

swoich osiągnięć sportowych wraz 
ze zdjęciem. Informacje umieszczo-
no na tablicy w holu szkoły tak, by 
wszyscy uczniowie mogli się z nimi 
zapoznać. 16 grudnia odbyło się gło-
sowanie. W konkursie zdecydowa-
nie zwyciężyła Zuzanna Sułek (5 c), 

2. miejsce zajęła Anna Walkowiak 
(6 b), a 3. – Patryk Nowinka (5 a). 
Laureaci nagrodzeni zostali meda-
lami, które wręczał dyrektor. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.   H. Idzikowska

Wycieczka
16 grudnia klasa 3 b pojechała 

do fabryki bombek w Gnieźnie. 
Każdy z podziwem oglądał 
kolejne etapy robienia ozdób 
– od formowania kształtów, aż 
do ich ręcznego zdobienia. Na-
stępnie udaliśmy się do Muzeum 
Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie, gdzie poznaliśmy 
najważniejsze fakty historycz-
ne. Na zakończenie wycieczki 
otrzymaliśmy bombki z własnym 
imieniem, które w tym roku 
ozdobiły nasze choinki. Dzię-
kujemy wszystkim za organi-
zację naszej wycieczki.   uczest-
nicy

Na sportowo
5 stycznia w naszej szkole ob-

chodzono Dzień Sportu. Celem 
imprezy było podsumowanie pół-
rocznej pracy z młodzieżą w zakre-
sie wychowania �zycznego, integra-
cja środowiska nauczycieli i uczniów 
oraz propagowanie zasady fair play 
w sporcie. Zawodnicy startowali 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych, osobno klasy 4, 5, 6. Ry-

walizowano w następujących kon-
kurencjach: wyścig ze skakanką, 
z przekazywaniem pałeczki sztafe-
towej, przejściem przez szarfę, to-
czeniem piłki, wyścig z przenosze-
niem klocków itp. Dodatkowo 
rozwiązywano quiz sportowy. Każ-
da klasa miała za zadanie przygo-
tować plakat dopingujący swoich 

Z Jedynki

n
Laureaci konkursu na najlepszego sportowca SP 1

zawodników. W przypadku równej 
ilości punktów między zespołami 
rozegrano dodatkową konkurencję 
– rzuty do kosza. Pozostali ucznio-
wie dopingowali swoje drużyny. 
Całość dopełniły taneczne pokazy 
uczennic z klas 5 i 6. Zwycięzcy 
otrzymali medale, a każda klasa 
dyplom pamiątkowy. Impreza prze-
biegała w bardzo miłej atmosferze 
i sportowej rywalizacji.   

H. Idzikowska

Akcja
Na naukę udziela-

nia pierwszej pomocy 
nigdy nie jest zbyt 
wcześnie. W ramach 
ogólnopolskiej akcji 
„Bezpieczna szkoła – 
Bezpieczny uczeń”, 5 
stycznia zorganizowa-
liśmy spotkanie warsz-
tatowe pod nazwą „Mały 
ratownik”. Uczestni-
czyli w niej uczniowie 

klas 0-3, a całą akcję fachową po-
mocą wsparli lubońscy strażacy 
i policjanci. Dzieci utrwaliły sobie 
numery alarmowe oraz przypomnia-
ły, jak udzielić pierwszej pomocy. 
Policja przygotowała miasteczko 
ruchu drogowego. Dzieci podczas 
zabawy piankowymi samochodami 
powtórzyły sobie zasady ruchu dro-
gowego i bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Na zakończenie otrzy-

mały drobne upominki, książeczki 
oraz dyplomy uczestnictwa. Dzię-
kujemy Michałowi Kasperczakowi, 
Tomaszowi Rybarczykowi, Piotrowi 
Łuczakowi i Zbigniewowi Kutzne-
rowi oraz policjantom: Lidii Grycz 
i Krzysztofowi Niewiadzie za facho-
wą pomoc w organizacji i realizacji 
akcji oraz zaangażowanie w eduka-
cję dzieci z naszej szkoły.    

M.S., A.P., I.W.

n
W fabryce bombek w Gnieźnie

n
Uczniowie klas 5. podczas Dnia Sportu   fot. Hanna Idzikowska

n
Ochotnicza Straż Pożarna uczy naj-
młodszych zachowań ratownika
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Wyniki konkursu

Uczniowie klas 1. oraz oddziałów 
przedszkolnych SP 2 wzięli 
udział w konkursie na wy-

konanie kartki bożonarodzeniowej. 
Jego celem było podtrzymywanie 
tradycji, propagowanie twórczości 
artystycznej oraz poznawanie technik 
plastycznych. Do jury wpłynęło 94 
prac. Przyznano następujące miejsca: 
oddziały przedszkolne: 1. miejsce 
– Mateusz Krzemkowski (0 b), 2. – 
Jakub Czerwiński (0 a), 3. – Maja 
Pioterek (0 c); wyróżnienia: Ania 
Nowak (0 b), Zuzanna Tylska (0 b), 
Tobiasz Korbas (0 b). Klasy 1: 1. – 
Alicja Osowska (1 b), 2. – Amelia 
Osiewicz (1 d), 3. – Marianna Wa-
ligóra (1 h); wyróżnienia: Weronika 
Leńczuk (1 b), Oliwia Kolanowska 
(1 e), Dominik Kaźmierczak (1 i). 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za wspar-
cie akcji charytatywnej „Kartka dla 
weterana”, na którą prace zostały 
wysłane.  

 A. Rumińska, M. Olejniczak,  
M. Szczepaniak

W krainie bombek
8 grudnia dzieci z zerówek zo-

baczyły, jak powstają słynne na ca-
łym świecie ozdoby choinkowe. 
Poznały proces produkcyjny bombek 
choinkowych, a także metody ich 
zdobienia. Najważniejszym elemen-
tem pokazu było wykonanie dla 
każdej z klas 0 przepięknej bombki. 
Dzieci same mogły zadecydować, 
jak będzie wyglądała ich ozdoba.   

M.G., M.O., M.S.

Radca
8 grudnia klasę 1 g odwiedziła 

mama Zuzi, pani Kamila, która z za-
wodu jest radcą prawnym. W cie-
kawy i przystępny sposób opowie-
działa, na czym polega jej praca. 
Wyjaśniła, jak można odróżnić oso-
by, posiadające konkretne specjali-
zacje. Okazało się, że różnica tkwi 
w kolorze żabotu. Wielką atrakcją 
było przymierzanie togi.   A. Mikul-
ska-Spalona

Na wyjeździe
5-9 grudnia uczestniczyliśmy 

w spotkaniu szkoleniowym „Euro 
Week” w Bystrzycy Kłodzkiej. Głów-
nym założeniem było doskonalenie 
komunikacji w j. angielskim. Zajęcia 
prowadzone były w tym języku przez 
grupę wyspecjalizowanych wolon-
tariuszy z: Turcji, Austrii, Azerbej-
dżanu, Kolumbii i Tajlandii. Pobyt 
w Długopolu Zdroju urozmaicano 
multimedialnymi prezentacjami 
z różnych stron świata. Każdy wo-
lontariusz w ciekawy sposób przy-
bliżył nam swój kraj. W prezentacjach 
przedstawiano położenie geogra�cz-
ne państw, obowiązującą walutę, 
a przede wszystkim obalano stereo-
typy na temat jego mieszkańców. 
Podczas pobytu zwiedziliśmy Kłodz-
ko i Bystrzycę Kłodzką.   

M. Woźny, A. Malinowska

Pielęgniarka
10 grudnia do oddziałów przed-

szkolnych przyszła Małgorzata Kru-
pecka, nasza szkolna pielęgniarka. 
Dzieci lepiej poznały ten zawód, 
pokonały lęk przed zabiegami me-
dycznymi, a przede wszystkim wzbo-
gaciły i utrwaliły swoje wiadomości 
na temat udzielania pierwszej po-
mocy. Pani Małgosia zademonstro-
wała nam niektóre proste zabiegi, 
np.: dezynfekcję rany czy założenie 
opatrunku. Dzieci odegrały scenki 
sytuacyjne z udzielania pierwszej 
pomocy omdlałemu koledze czy 
koleżance z krwotokiem z nosa.

Ołówki
Uczniowie podarowali dzieciom 

z Republiki Środkowej Afryki (RŚA) 
przybory szkolne, które w pierwszej 
poznańskiej ekspedycji wyjechały 
do Wrocławia, a stamtąd samolotem 
dotarły już w grudniu do afrykańskich 
dzieci.   A. Walenciak-Galińska

Pierniki
Dzieci z 1 b dekorowały pierni-

ki świąteczne, które upiekli rodzice. 
W organizacji zajęcia pomagała mama 
naszego ucznia – Ilona Malicka. 

Z Cieszkowianki Przystrojone pierniczki zostały pięk-
nie zapakowane i każde dziecko 
zabrało swoje przysmaki do domu. 
Za zaangażowanie i super zabawę 
wszystkim rodzicom serdecznie 
dziękuję.    A. Rumińska

Konkurs
12 grudnia w SP w Komornikach 

29 �nalistów z 11 szkół rywalizowa-
ło w Finale X Międzyszkolnego 
Konkursu „Uroki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego (WPN)”. Ucznio-
wie odpowiadali na pytania zawar-
te w teście, odgadywali prezentowa-
ne zdjęcia, dotyczące zwierząt i tro-
pów zwierzęcych. Na podstawie 
opisów odgadywali nazwy rezerwa-
tów przyrody, miejsc pamięci naro-
dowej i prekursorów założenia WPN. 
Bartosz Staszak (5 e) zajął 3. miejsce, 
a Julia Piwowarska (5 c) uplasowa-
ła się na 10 (czytaj też na str. 43)  

 B. Kurzawska

Próba
Klasy 6 zmie-

rzyły się z próbnym 
sprawdzianem. Po 
raz pierwszy ucznio-
wie pracowali dwu-
etapowo – najpierw 
zmierzyli się z za-
daniami z j. polskie-
go i matematyki, 
osadzonymi w kon-
tekście historycznym 
lub przyrodniczym, 
potem napisali część 
sprawdzającą wiedzę 
i umiejętności z wy-
branego języka ob-
cego. Również po 
raz pierwszy spraw-
dzian odbył się nie 
w sali gimnastycznej, 
ale w salach lekcyjnych, w bardziej 
przyjaznej atmosferze.    V. Langner

Biegi
18 grudnia uczniowie z kl. 2 d 

wysłuchali i obejrzeli prezentację 
pana Michała (taty Natalki) o jego 
hobby, którym jest bieganie. Nasz 
gość wyjaśnił dzieciom m.in. jakie 
są różnice w bieganiu w mieście 
i lesie, przedstawił rodzaje zawodów 
w bieganiu oraz ćwiczenia, które 
należy wykonywać przed i po wy-
siłku �zycznym. Na koniec zapre-
zentował trofea, które zdobył podczas 
swoich startów i gadżety niezbędne 
dla biegacza. Dziękujemy.   

M. Lewandowska

Naukowo
W grudniu kl. 3 a odwiedziła 

kolejna mama, by podzielić się z nami 
swoją pasją. Była to mama Kamila, 
która poprowadziła dwugodzinne 
warsztaty pt: „I Ty możesz zostać 
małym naukowcem”. Podczas spo-
tkania poznaliśmy różne dziedziny, 
którymi zajmują się naukowcy, a tak-
że samodzielnie wykonaliśmy szereg 
doświadczeń. Sprawdziliśmy, jak 
działa grawitacja i czym jest siła 
odśrodkowa. Warsztaty bardzo przy-
padły nam do gustu i były dla nas 
ciekawe i pouczające. Dziękujemy.   

uczniowie

Projekt
Tuż przed świętami Bożego Na-

rodzenia wszystkie klasy 3 wzięły 
udział w projekcie „Kartka dobrych 
życzeń”. Uczniowie pomiędzy kla-
sami losowali swoje adresy, własno-
ręcznie wykonywali kartki świątecz-
ne, redagowali oraz wypisywali na 
nich życzenia i przesyłali je pocztą 
tradycyjną. Podczas tych działań 
poznaliśmy się lepiej, utrwaliliśmy 
zasady pisania życzeń i adresowania 
koperty oraz mogliśmy się sprawdzić 
podczas samodzielnej wizyty na 
poczcie.    A. Wołosowicz

Zajęcia
18 grudnia przyjechał do naszej 

szkoły samochód Deutsch-Wagen-
Tour z mnóstwem ciekawych ma-
teriałów do nauki j. niemieckiego. 
W dwóch godzinnych spotkaniach 
uczestniczyło w sumie 50 uczniów 
i wszyscy świetnie się bawili.   

M. Bobrowska

Opłatek
19 grudnia odbyły się w naszej 

szkole klasowe spotkania opłatko-
we. Dzieci przygotowywały stoły, 
dzieliły się opłatkiem, śpiewały 
kolędy. Nie zabrakło też prezentów. 
Było uroczyście, radośnie, świą-
tecznie. O 10 wszyscy spotkaliśmy się 
w dużej sali gimnastycznej, by 
obejrzeć jasełka przygotowane przez 
klasę Anety Wołosowicz. Podzi-
wialiśmy śpiew, recytację, a nawet 
tańce. W tym roku do żłóbka przy-
chodziły postacie z bajek przyno-
sząc swoje dary – najbardziej 
wzruszająca była Dziewczynka 
z zapałkami. Dziękujemy wszystkim 
wykonawcom.   

I. Cieślak

Wigilia w zerówce
19 grudnia w kl. 0 b odbyła się 

wigilia klasowa. Od rana dzieci pod 
opieką Małgorzaty Olejniczak przy-
gotowały stół wigilijny. Było dziele-
nie się opłatkiem i składanie sobie 
świątecznych życzeń, a wychowaw-
czyni przeczytała opowiadanie pt. 
„Boże Narodzenie”. W końcu dotarł 
do klasy gwiazdor, który wręczył 
dzieciom prezenty. W podziękowa-
niu uczniowie zaśpiewali mu pio-
senkę „Ding dong” oraz kolędę 
„Cicha noc”.    WS

n
Zdjęcie przesłane drogą mailową z misji w RŚA, przy której znajduje się 
obdarowana szkoła

n
Sprawdzian próbny szóstoklasistów w nowych, bar-
dziej przyjaznych warunkach
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Lekcja przedsiębiorczości

W poniedziałek, 1 grudnia 
przybyła do nas z wizytą 
prezes „Intermarchè”. Tego 

dnia uczniowie kl. 4-6 dowiedzieli się 
wielu informacji, które są przydatne 
do założenia �rmy. Uczniowie zada-
wali bardzo wiele pytań. Ciekawiło 
ich w jaki sposób zarządzać �rmą 
i czy trudna była droga, żeby zostać 
prezesem. Uczniowie byli też zain-
teresowani samym sklepem. Na ko-
niec nasz gość poczęstował uczniów 
pysznymi piernikami.   Magdalena 
Śniegocka

Mikołajki
5 grudnia odwiedził najmłodszych 

uczniów naszej szkoły Mikołaj, któ-
ry przybliżył dzieciom postać Świę-
tego Mikołaja biskupa. Przybył do 
nas w pięknym stroju i pastorałem. 
Oczywiście obdarował każdą klasę 
prezentami. Miłą niespodziankę 
sprawiły dzieciom dyrektor G. Leciej 
i wicedyrektor D. Cichońska, wcie-
lając się w postać Mikołaja i częstu-
jąc uczniów lizakami.    M.G.

Zajęcia z przyrody

9 grudnia kl. 1 a udała się do 
„Leroy Merlin” na zajęcia przyrod-
nicze w ramach akcji „Dzieciaki 
sadzeniaki”. Inicjatorem wyjazdu 
była M. Łobejko. Celem było zachę-
canie dzieci ogrodnictwem. Każdy 
samodzielnie przesadził kwiatka do 

ceramicznej doniczki i otrzymał go 
do domu ze wskazówkami do dalszej 
pielęgnacji. Ponadto wszyscy wyko-
nali karmnik. Zajęcia odbywały się 
pod fachowym okiem pracowników 
„Leroy Merlin”. Lekcja była bezpłat-
na, a darmowe materiały (kwiaty, 
doniczki, ziemia, karmniki) dostar-
czył dzieciom market. Dzieci wró-
ciły bardzo zadowolone z ogromną 
wiedzą i doświadczeniem zdobytym 
na zajęciach.    M.G.

Szreniawa
11 grudnia kl. 1 a i 1 b z wycho-

wawczyniami M. Gabler i K. Króli-
kiewicz udały się na wycieczkę do 
Szreniawy na przedstawienie „Ma-
giczny nastrój wigilijnego światła” 
w wykonaniu aktorów „Dobrego 
Teatru” z Poznania, które ukazało 
rolę i symbolikę światła w tradycji 
bożonarodzeniowej. Dzieci obejrza-
ły wystawę szopek bożonarodzenio-
wych, wykonanych w drewnie przez 
artystę ludowego, rzeźbiarza Jerze-
go Sowijaka oraz wykonały papie-
rowego aniołka metodą „zahaczanych” 

ubranek. Podziwiały rzeźby postaci 
z szopki naturalnej wielkości i spo-
tkały się ze zwierzętami związanymi 
ze świętami w budynku obory.    
 M.G.

Anioły
16 grudnia odbyło się wręczenie 

nagród przez burmistrza Małgo-

Nowinki z Trójki

rzatę Machalską, wiceburmistrza 
Rafała Marka i dyrektor Grażynę 
Leciej w 8. Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Anioły strzegą szko-
ły”. Montaż słowno-muzyczny o te-
matyce anielskiej przygotowały: J. 
Golak i E. Iglewska-Nowik, deko-
rację i wystawę R. Dura, stół na-
kryły p. K. Królikiewicz, M. Olej-
niczak, M. Gabler, a słodki poczę-
stunek zrobili nauczyciele Trójki. 
Wyniki konkursu: kategoria klas 
0-3: 1. miejsce – Mateusz Najsarek 

(SP Dąbrówka) i Julia Nowicka (SP 
Dąbrowa), 2. – Julia Konwerska (SP 
Plewiska), 3. – Basia Buciora (SP 3). 
Wyróżnienia: Martyna Gawrońska 
(SP Konarzewo-Dopiewo), Dawid 
Szymankiewicz (SP 1), Marta Adam-
ska (SP 4). Kategoria klas 4-6: 1. 
miejsce – Zo�a i Mieszko Zięta (SP 2 
Kórnik), 2. – Weronika Wittg (SP 
Komorniki), 3. – Julia Pachocka 
(SP 3). Wyróżnienia: Michał Ka-
miński (SP 3), Joanna Stręk (SP 
Komorniki), Weronika Kaczmarek 
(SP Chomęcice). Gratulujemy.   

 M.G.

Teatr
18 grudnia uczniowie z 4 a uda-

li się do Teatru Wielkiego w Pozna-
niu na spektakl „Dziadek do orze-
chów” pod opieką wychowawczyni 
Małgorzaty Wichłacz oraz polonist-
ki Marzeny Kinas. Wizyta czwar-
toklasistów w Operze Poznańskiej 
to nie tylko miły, przedświąteczny 
akcent, ale i jeden z elementów 
zadania „Odkrywamy teatr” reali-
zowany w ramach projektu „Szko-
ła z Klasą 2.0”.    M. K.

Wigilia
Jak co roku społeczność Trójki 

zgromadziła się przy wspólnym wi-
gilijnym stole. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas Małgorzata Machal-
ska, która złożyła wszystkim życze-
nia świąteczne. Całość uroczystości 
odbyła się przy duchowym wsparciu 
ks. kanonika Karola Biniasia. Jak 
zawsze usłyszeliśmy życzenia i miłe 
słowa od dyrektor G. Leciej. Na sto-
le znalazły się potrawy przygotowa-

ne przez rodziców. Dekoracją stołu 
zajęły się H. Ruszkowska, G. Kiercul, 
I. Gierach. Wyśmienity barszczyk 
z uszkami ugotowała dla wszystkich 
I. Gierach. Wcześniej klasy 0-3 obej-
rzały jasełka wykonane przez uczniów 
1 c pod kierunkiem M. Śniegockiej, 
a klasy 4-6 jasełka przygotowane 
przez M. Ho�man. Te wspaniałe, 
wzruszające chwile, spędzone w na-
szej szkole pozwoliły poczuć przed-
świąteczny klimat Bożego Narodze-
nia.    M.G.

n
Mikołajki w SP 3

n
Przesadzanie kwiatów doniczkowych przez uczniów SP 3

n
Tradycyjna Wigilia w SP 3

n
Uczniowie w przebraniach i scenogra�i „Anioły strzegą szkoły”

n
Uczniowie Trójki w operze poznańskiej
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Świetlik

W listopadzie „Świetlikiem 
Miesiąca” w SP 4 została 
Julia Górnik (1 a). Uczenni-

ca zawsze była chętna do działania na 
rzecz świetlicy, służyła swoją pomocą 
zarówno nauczycielom, jak i młod-
szym kolegom i koleżankom.   

Anna Pawlak

Jesienne drzewo
17 listopada odbyło się uroczy-

ste zakończenie już piątego corocz-
nego Międzyświetlicowego Konkur-
su Szkół Lubońskich o tematyce 
jesiennej. Dyplomy oraz nagrody 
książkowe wręczyła dyrektor Agniesz-
ka Antczak. W zdarzeniu uczestni-
czyli dumni rodzice i wychowawcy 

świetlic szkolnych. Laureatami zo-
stali: SP 1: Kinga Ćwiklińska, Nata-
lia Michałowska, Franciszek Łachy; 
SP 2: Nikola Łuczak, Martyna Rzep-
ka, Piotr Olejniczak; SP 3: Alicja 
Klara, Wiktor Królikowski, Szymon 
Orlik; SP 4: Adrian Piechota, Tomasz 

Duszyński, Jacek Dondajewski. Ce-
lem konkursu była integracja śro-
dowiska lokalnego oraz zwrócenie 
uwagi dzieci na piękno otaczającej 
ich jesiennej przyrody.   

Anna Pawlak

Wodna wycieczka
24 listopada kl. 5 a wybrała się 

na wycieczkę autokarową zorgani-
zowaną przez �rmę „Aquanet”, aby 
poznać jak woda pobrana z Warty 
służy ludziom do wszelkich czyn-
ności życiowych i po długiej i burz-
liwej drodze wraca znów do rzeki. 
Najpierw pojechaliśmy nad Wartę 
w pobliżu wjazdu 
na autostradę na 
Dębcu i zobaczy-
liśmy, gdzie woda 
zaczyna swoją 
drogę, aby popły-
nąć z naszych 
kranów. Następ-
nie pojechaliśmy 
na ul. Wiśniową, 
gdzie mieści się 
siedziba �rmy – 
tutaj woda pod-
dawana jest dal-
szemu procesowi 
oczyszczania i czy-
sta płynie do na-
szych kranów. 
Kolejnym punktem 
naszej wyprawy 
były Koziegłowy, 

Ploteczki z Czwóreczki

n
 Świetlik Miesiąca – Julitka Górnik 
z dyplomem   fot. Anna Pawlak

n
Uczestnicy konkursu o tematyce 
jesiennej   fot. Anna Pawlak

gdzie mieści się oczyszczalnia ścieków 
spływających tam z większej części 
Poznania i gmin ościennych. Dzię-
kujemy �rmie „Aquanet” i pani prze-
wodnik, za zorganizowanie tej cie-
kawej wycieczki.   

Grażyna Stojecka

Pierniczki
W grudniu pod okiem wycho-

wawców świetlicy opiekuńczo-
wychowawczej: Anny Pawlak i Anny 
Szkody powstały świąteczne pier-
niczki. Grupa uczniów świetnie 
poradziła sobie z wszystkimi czyn-
nościami związanymi z tym świą-

tecznym wypiekiem. Prace te 
sprawiły naszym świetlikom dużo 
radości.    Anna Pawlak

Przebieranki
Samorząd uczniowski powrócił 

w tym roku szkolnym do konkursu 
mikołajkowych przebrań. 5 grudnia 
korytarz szkoły wypełniły śliczne 
Mikołajki i dostojni Mikołaje. Kon-
kurs na przebranie całej klasy wy-
grały klasy: 5 a i 6 c.   

Małgorzata Piechocka

Jasełka
19 grudnia uczniowie kl. 1 d 

wraz z wychowawczynią, Renatą 
Świerczyńską, przedstawili jasełka 
bożonarodzeniowe dla najmłodszych 
klas. Zjawili się Józef, Maryja, Dzie-
ciątko Jezus, pasterze, anioły i kró-
lowie. Dzieci wraz z dorosłymi 
zaśpiewały kilka pięknych polskich 
kolęd oraz pastorałkę przygotowa-
ną przez Helenę Piątek. Scenogra-
�ę wykonała Kinga Studzińska. Na 
koniec wszyscy złożyli sobie życze-
nia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.    

Renata Świerczyńska
n
Wypieki świąteczne w świetlicy SP 4   fot. Anna Pawlak

n
Przedstawienie jasełkowe   fot. Anna Zamelska

n
Mikołajkowe przebrania   fot. M. Piechocka

n
Uczniowie SP 4 na „wodnej” wycieczce   fot. Lucyna Zybała
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Koncert

Przedświąteczne kolędowanie 
rozpoczęła klasa językowa 1 g. 
Koncert „Christmas singing” 

został przygotowany z myślą o rodzi-
cach. Dziewięć bożonarodzeniowych 
piosenek w j. angielskim i hiszpań-
skim wypełniło hol szkoły.   

Hanna Pordąb

Listy
10 grudnia odbyła się kolejna 

edycja Maratonu Pisania Listów 
„Amnesty International”. Ucznio-
wie i nauczyciele pisali, aby wyra-
zić sprzeciw wobec łamania praw 
człowieka. W tym roku bohatera-
mi maratonu byli: kobiety i dziew-
częta z Mkhondo (Republika Po-
łudniowej Afryki), Daniel Quin-
tero (Wenezuela), Moses Akatug-
ba (Nigeria), Społeczność Bhopa-
lu (Indie), Raif Badawi (Arabia 
Saudyjska), Liu Ping (Chiny), Chel-
sea E Manning (Stany Zjednoczo-
ne), Paraskewi Kokoni (Grecja), 
Erkin Musajew (Uzbekistan), Oleg 
Seńcow (Ukraina), John Jeanette 
(Norwegia). W tym roku napisa-
liśmy 143 listy (60 – dwa lata temu, 
120 –w ub. roku). Akcję koordy-
nowały Katarzyna Urbaniak i Pau-
lina Hącia.

List Dominiki
Dominika Jaśkowiak (3 c) zo-

stała laureatką konkursu adreso-
wanego do uczniów wielkopolskich 
gimnazjów „Gimnazjaliści listy 
piszą...”. Jego organizatorem były 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Po-
znaniu. Pracę Dominiki zauwa-
żono wśród 450 prac. Uznano, że 
to jeden z listów, który oprócz 
poprawnej formy literackiej, za-
wierał w sobie przekaz pozytyw-
nych wartości, uczuć i wrażliwo-
ści.

Adopcja misyjna

Uczniowie, z inicjatywy kateche-
ty, Patryka Dondajewskiego, posta-
nowili przyłączyć się do akcji „Ad-
opcja Misyjna – Misja Szkoła”. Po-
możemy chłopcu z Madagaskaru, 
którego nazwisko brzmi: Raza�nda-
lahy Feno Georgie. Ma 6 lat i bardzo 
chciałby ukończyć szkołę. Pieniądze 
dla niego przekazali uczniowie in-
dywidualnie. Poza tym kl. 3 f pod-
jęła decyzję o rezygnacji z tradycyj-
nych prezentów bożonarodzeniowych, 
które wręczała sobie w czasie klaso-
wej wigilii. Uczniowie uzbierali po-
nad 400 zł. Tym samym klasa sama 
opłaciła rok pobytu w szkole potrze-
bującemu dziecku z Madagaskaru.

Muzeum
Klasa 3 e uczestniczyła w zajęciach 

w muzeum Ignacego Kraszewskiego. 
Prowadziła je malarka, Nina Badow-
ska. Uczniowie poszerzyli swoją 
wiedzę ze świata sztuki. Wykony-
wali także zadania praktyczne, m.
in. nadawali tytuły abstrakcyjnym 
dziełom. Zwiedzili również wystawę 
eksponatów związanych z Ignacym 
Kraszewskim i posłuchali ciekawe-
go wykładu o pisarzu.

Berlin
12 grudnia uczniowie relaksowa-

li się na bajecznych, indonezyjskich 
plażach Tropical Islands. W klimacie 
wysp Bali, Celebes, Flores odreago-
wywali wzmożony wysiłek po wysta-
wieniu ocen proponowanych za 1. 
półrocze. Bawili się tam też podczas 
specjalnie przygotowanych zajęć 
zumby. Później zwiedzali Berlin.

Edukacja zawodoznawcza
Systematycznie odbywają się 

spotkania z przedstawicielami szkół 
ponadgimnazjalnych, organizowane 
przez Anetę Jankowską-Łukomską, 
szkolnego doradcę zawodowego. 
W grudniu odwiedzili nas uczniowie 
Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych 
z Poznania, nasi absolwenci: Bartło-
miej Świecki, Joanna Hetmańska, 
Tobiasz Tykwic i Jakub Kukulski. 
Przyszli także uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych z Poznania ze 
swoją nauczycielką, Patrycją Leciej. 
Z kolei klasa 3 h udała się na wy-
cieczkę zawodoznawczą do serwe-
rowni �rmy „Beyond”, która znaj-
duje się w Poznaniu w podziemiach 
Starego Browaru.

Koncert
12 grudnia odbył się koncert 

charytatywny zorganizowany przez 
Samorząd Uczniowski (SU). Prze-
żyliśmy wyjątkowe spotkanie z pio-
senką i tańcem. Celem imprezy było 
zebranie zabawek, książeczek i sło-
dyczy dla dzieci: 1,5-rocznego Oli-
wiera, 4-letniej Martynki, 10-letniego 
Bartka i 12-letniego Mikołaja – pod-
opiecznych Hospicjum „Palium” 
w Poznaniu. Pomysłodawczynią 
imprezy była przewodnicząca SU, 
Marta Pawlak. W udanym zrealizo-

Z Gimnazjum nr 2 waniu szlachetnej idei wspierali ją 
Łukasz Kalinowski, Dominika Szy-
manda, Agata Siwińska, Oliwia Mi-
łek oraz inni uczniowie o wielkich, 
gorących sercach. Konferansjerem 
był Adrian Mieszała. Na scenie wy-
stąpili: Michalina Maćkowiak, Mar-
ta Pawlak, Anna Klemczak, Klaudia 
Ziomek, Kamila Malinowska i Kasia 
Kubacka, Łukasz Kalinowski, grupa 
gitarowa: Antonina Kwiatkowska, 
Oliwia Miłek, Oliwia Kruger, Patry-
cja Piechota, Kaja Łukomska, zespół 
„Piano-Forte”, zespół „Formoza” oraz 
zespoły taneczne G 2: „Zumby” oraz 
grupa wykonująca układy z pompo-
nami. Równolegle z koncertem 
funkcjonowały: kącik dla dzieci 
(malowanie, zabawy, pisanie listu do 
Św. Mikołaja) oraz kawiarenka. Przez 
cały czas był z nami Św. Mikołaj 
(Bartek Wilczek – nasz absolwent). 
Zebraliśmy wiele darów, z których 
w przedświątecznym tygodniu wy-
konaliśmy paczki. Dziękujemy �rmie 
„Provident” oraz rodzicom: Dorocie 
i Robertowi Pawlakom, Iwonie Chwe-
siuk oraz Anecie Siwińskiej.

Lekcje
Tuż przed przerwą świąteczną 

odbywały się zajęcia tematyczne. 
Grupa niemiecka klasy językowej 
(2 g) uczestniczyła 
w lekcji otwartej, 
która była uwień-
czeniem projektu, 
obejmującego wia-
domości o krajach 
obszaru niemiecko-
języcznego. Omó-
wiono obyczaje 
związane ze święta-
mi Bożego Narodze-
nia oraz sylwestrem 
i Nowym Rokiem. 
Uczniowie praco-
wali m.in. z wyko-
rzystaniem teatru 
ilustracji. Muzyczną 
oprawę stanowiły 
kolędy wspólnie odśpiewane w j. 
niemieckim. Uczniowie skosztowa-
li wypieków z Niemiec. Z kolei gru-
pa francuska klasy 2 g przygotowa-
ła potrawy znad Sekwany.

Wigilia absolwentów
18 grudnia po raz pierwszy od-

była się wigilia absolwentów. Zawsze 
nasi dawni uczniowie odwiedzali nas 
z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

W tym roku postanowiliśmy nadać 
tym odwiedzinom bardziej uroczy-
sty charakter. Zebraliśmy grupę 
gimnazjalistów, którzy stworzyli 
okolicznościowy program artystycz-
ny. Prowadził go Adrian Mieszała. 
Wystąpili: Michalina Maćkowiak, 
Kasia Kubacka, Kamila Malinowska, 
Oliwia Kruger, Oliwia Miłek, Anto-
nina Kwiatkowska, Patrycja Piecho-
ta i Łukasz Kalinowski. Punktem 
kulminacyjnym była kolęda „Lulaj-
że, Jezuniu” w wykonaniu nauczy-
cieli i uczniów. Później dawni ucznio-
wie ze swoimi wychowawcami 
udali się na spotkania w gronie kla-
sowym. Koordynatorką przedsię-
wzięcia była Wiesława Stankiewicz, 
wspierali ją Katarzyna Paradowska 
i Michał Szwacki.

Kolędowanie
19 grudnia odbyły się wigilijne 

spotkania klasowe, podczas których 
składano sobie życzenia, dzielono się 
opłatkiem, obdarowywano drobny-
mi upominkami i kosztowano słod-
kości albo tradycyjnych potraw. 
Później obejrzeliśmy okolicznościo-
we przedstawienie przygotowane 
pod kierunkiem Małgorzaty Wagner 
i Doroty Muchy. Adrian Mieszała 
i Łukasz Kalinowski opowiedzieli 

dzieje kolędowania oraz przypomnie-
li, w jakich okolicznościach naro-
dziła się tradycja jasełek. Na scenie 
pojawili się kolędnicy z rekwizytami, 
nierozerwalnie kojarzącymi się 
z okresem świąt. Przybyli Maryja 
i Józef z malutkim Jezusem (Zosia 
Lenartowicz i Mikołaj Jakubowski). 
Zespół gitarowy zagrał i zaśpiewał 
kolędy.

GII

n
Dominika Jaśkowiak z Gimnazjum 
nr 2 z dyplomem laureata konkursu 
„Gimnazjaliści listy piszą...”   
fot. K. Wilińska-Jóźwiak

n
Lekcja tematyczna   fot. K. Pilarska

n
Przedstawienie o kolędowaniu   fot. Ł. Budzyński
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We wtorek, 16 grudnia zebra-
ni wzięli udział we mszy 
św. odprawionej w kościele 

pw. św. Wojciecha, w intencji m.in. 
zaginionych w górach i wszystkich 
zmarłych oraz żyjących członków 
Towarzystwa. Następnie na Cmenta-
rzu Zasłużonych Wielkopolan, przy 
symbolicznym pomniku „Za tych, co 
nie wrócili z gór” złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. W świetlicy 
przykościelnej łamano się opłatkiem 
i składano sobie życzenia świąteczne 

i noworoczne. Śpiewano kolędy i pa-
storałki. W spotkaniu wzięli udział 
członkowie lubońskiego Oddziału 
PTTK, związani z Polskim Towa-
rzystwem Tatrzańskim.

Maria i Jan Błaszczakowie

Opłatek w PTT
Członkowie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego (PTT) tradycyjnie zebrali się na Wzgórzu 
św. Wojciecha w Poznaniu na spotkaniu opłatkowym

Uczestnicy spotkania opłatkowe-
go w PTT z lubońskiego Oddziału 
PTTK z prezesem PTT Leszkiem 
Lesiczką (z prawej)   fot. Maria 
Błaszczak

n

Pokaz

W piątek, 5 grudnia szkolna 
grupa taneczna „Replay” 
z okazji mikołajek wystąpiła 

w Dziennym Domu Pomocy Społecz-
nej „Promień” w Poznaniu. Dziew-
częta pokazały dwa układy solowe, 
duet i układ grupowy. Publiczność 
była zachwycona i nagrodziła nasze 
tancerki wielkimi brawami.

Sukcesy
Weronika Kurelska (3 c) zajęła 

2. miejsce w powiatowym konkur-
sie „Bądźmy zdrowi”, organizowanym 
przez Państwową Inspekcję Sanitar-
ną. Wiktoria Włodarska (1 a) otrzy-
mała wyróżnienie w �nale 12. Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytator-
skiego, poświęconego twórczości 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go pod hasłem „Festiwal Słowa”. 
Natomiast szkolny zespół „No Name” 
zdobył 2. miejsce, a Agata Wiss 
i Oliwia Pachocka wyróżnienia w 3. 
Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Pio-
senek Obcojęzycznych przeprowa-
dzonym przez Gimnazjum w Ro-
bakowie. Do konkursu zgłosiło się 
kilkudziesięciu gimnazjalistów z po-
wiatu poznańskiego. Oliwia Lesz-
czyńska (3 c) może cieszyć się z �-
nału Wojewódzkiego Konkursu 
Geogra�cznego. Jej opiekunem jest 
Magdalena Łobejko. Bartek Turek 
(3 a) zakwali�kował się do �nału 9. 
edycji Konkursu Wiedzy o Antyku 
zorganizowanego przez Instytut 
Filologii Klasycznej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.

Elfy
8 grudnia odwiedziły nas 5-letnie 

elfy z Przedszkola „Balonik” w Ko-
mornikach. Dzieci bardzo chciały 
zobaczyć szkołę, ponieważ już we 
wrześniu zabrzmi dla nich pierwszy 
dzwonek. Były zachwycone lekcją 
geogra�i, meczem, który obejrzeli 
w sali gimnastycznej, poznaniem 
struktury własnych włosów pod 
mikroskopem i pracownią kompu-
terową. Równie interesujący okazał się 

gabinet dyrekcji, a szczególnie znaj-
dujący się tam mikrofon.

Innowacje
Klasa 2 c powoli przyzwyczaja się 

do zmian, jakie nastąpią w 2. seme-
strze. Dwoje anglistów obejmie 
nauczanie w całej klasie. W ten spo-
sób każdy nauczyciel skupi się na 
metodach i zagadnieniach, które są 
jego pasją. Innowacja ta ma spowo-
dować urozmaicenie metod stoso-
wanych podczas zajęć, osłuchanie się 
uczniów z różnymi akcentami oraz 
doskonalsze wykorzystanie wiedzy 
i umiejętności prowadzących. Przy-
kładem współdziałania nauczycieli 
stały się lekcje, jedna prowadzona 
metodą CLIL podczas pracy nad 
projektem matematycznym „geoge-
bra”, a następnie druga – gramatyki 
– której celem było przygotowanie 
do konkursu j. angielskiego.

Edukacja medialna
„Nowe Horyzonty Edukacji Fil-

mowej” to projekt o wieloletniej 
tradycji, który powstał z myślą o edu-
kacji �lmowej młodych widzów. 
Dotychczas nasi uczniowie obejrze-
li trzy �lmy z cyklu „Świat współ-
czesny”: „Tysiąc razy silniejsza”, „Boy”, 
„Jak to jest”, w ten sposób wzboga-
cając swoją wiedzę o świecie i ki-
nie.

Berlin
Dwie grupy uczniów pojechały 

w grudniu do Berlina na Jarmarki 
Bożonarodzeniowe. Germaniści: 
Jolanta Łapaj i Adam Tomaszczyk 
tak zorganizowali wycieczki, aby 
młodzież zarówno poczuła przed-
świąteczną atmosferę, jaki i zoba-
czyła najważniejsze miejsca i zabyt-
ki stolicy Niemiec.

Na ludowo
Tytuł ósmego koncertu jesien-

nego to „Raz na ludowo, czyli etno-
�oły Oskara Kolberga”. Przedstawie-
nie odbyło się w naszej szkole 9 
grudnia. Uczniowie przygotowali 
nie tylko przyśpiewki i tańce ludo-
we, ale również monologi Benona 

Z Gimnazjum nr 1 Mateckiego, czyli Benasa z Kocich 
Dołów, napisane gwarą poznańską. 
Konferansjerzy wystąpili w pięknych, 
wypożyczonych z Teatru Wielkiego 
strojach ludowych. Po koncercie 
wszyscy raczyli się pysznym ciastem 
w szkolnej kawiarence.

Debiut
Grupa teatralna „COKOLWiEK” 

w składzie: Bartek Zalewski (2 b), 
Marysia Bocian, Julia Stachowska, 
Filip Wesołowski (2 c), Maja Sma-
glewska, Dominik Janowski, Kuba 
Stachowiak, Bartek Urbaniak (2 d), 
Michał Jurek (2 e), Arek Charzyński 
(3 b) i Ania Kalemba (3 d) oraz Kuba 
Mączyński (absolwent) – zadebiu-
towała 11 grudnia na deskach Teatru 
Nowego w Poznaniu. Nasi aktorzy 
przedstawili sceniczną adaptację 
niekonwencjonalnych wierszowanych 
bajek autorstwa lubonianina Mate-
usza Tritta zatytułowaną „Cokolwiek… 
bajkowo”. Jak zwykle nie zabrakło 
genialnych pomysłów na ostatnią 
chwilę i niezapomnianych impro-
wizacji już na scenie. Rozbawiona 
publiczność (blisko 200 osób) okla-
skiwała naszych artystów.

Świątecznie
Grudzień to w naszej kulturze 

niezwykły miesiąc, już od jego po-
czątku w szkole zaczęła panować 
niezwykła atmosfera. W holu sta-
nęła choinka przyozdobiona świą-
tecznymi lampkami i bombkami. 
Samorząd uczniowski ogłosił kon-
kurs na najpiękniej przybraną klasę, 
a następnie powołał niezależne jury, 
które oceniło wystrój sal i drzwi. 
Przyznano 4 równorzędne pierwsze 
miejsca w kategorii choinek i czte-
ry miejsca w kategorii kartek. Ucznio-
wie i wychowawcy spotykali się, aby 
podzielić się opłatkiem, posłuchać 
kolęd, porozmawiać i wymienić 
małymi prezentami. Klasy obejrza-
ły jasełka. W ten piękny i radosny 
czas wpisał konkurs na niemiecko-
języczny świąteczny kalendarz. Ro-
dzice, uczniowie i nauczyciele nie 
zapomnieli także o zapewnieniu 
sobie dobrej kondycji i wspólnie 
w sportowej atmosferze spędzili 
wieczór 16 grudnia. Tym razem 
podjęli walkę w Świątecznym Tur-
nieju Tenisa Stołowego, do którego 
przystąpiły również mamy.

Anna Mizerska

W sobotę, 13 grudnia, ra-
zem z lubońską Szkołą 
Językową „German” wy-

braliśmy się na kolejną wycieczkę, 
tym razem na jarmark bożona-
rodzeniowy do Wittenbergii. Na 
miejscu najpierw zobaczyliśmy 
drzwi kościoła zamkowego, na 
których Luter wywiesił w 1517 r. 
swoje słynne tezy. Spacerując po 
tym małym mieście, zajrzeliśmy na 
podwórze Melanchtona – nadwor-
nego malarza Fryderyka Mądrego, 
zwiedziliśmy kościół ewangelic-
ki Martina Lutra oraz jego dom. 
Na zakończenie części turystycznej 
obejrzeliśmy bardzo stary i piękny 
dąb Lutra, prawdopodobnie przez 

niego zasadzony. Potem poszliśmy 
na jarmark bożonarodzeniowy, który 
był przepiękny! Grzane wina dla 
dzieci i dorosłych, owoce w cze-
koladzie, pieczona szynka z cyko-
rią, narzędzia z czekolady, domek 
świętego Mikołaja, w którym przyj-
mował najmłodszych i najodważ-
niejszych gości, szopki z posta-
ciami z bajek, a co najważniejsze, 
diabelski młyn, z którego można 
było podziwiać okolicę i z góry 
popatrzeć na kolorowo oświetlo-
ne budki z pamiątkami i pyszno-
ściami. Wittenberga przypominała 
miasteczko świąteczne.

Julia Jankowiak
uczennica SJ „German”

Wycieczka do 
Wittenbergii
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W niedzielę, 21 grudnia w go-
ścinnym Domu Kultury 
„Nad Wirynką” w Łęczycy 

zebrała się na spotkaniu opłatkowym 
nieformalna grupa turystów rowe-
rowych skupiająca osoby z Komor-
nik, Lubonia i Łęczycy. Podsumowali 
i powspominali imprezy rowerowe, 
w których brali udział, byli orga-
nizatorami lub współorganizatora-
mi. W maju wspólne z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury organizowali 
„Rajd pamięci” po Ziemi Komor-

nickiej. Prowadzili trasy: w sierp-
niu w ramach „Rajdu rodzinnego 
po WPN” z metą w Szreniawie, 
w październiku podczas wyprawy 
„Wielcy Wielkopolanie – Tytus Dzia-
łyński” do Kórnika, a w listopadzie 
w ramach rajdu „W Święto Niepod-
ległości” z metą w Dopiewie. Tylko 
na te 3 imprezy wyruszyło z nimi 
z Lubonia ponad 120 osób. Grupa 
ta była jedyną ekipą kolarską, która 

uczestniczyła w rajdzie „Po dobrach 
Władysława Zamojskiego” zorganizo-
wanym w październiku przez luboński 
PTTK. Tradycyjnie brała też udział 
we wrześniu w rowerowej pielgrzymce 
do Tulec oraz w rajdach: „Witamy 
jesień u Augusta Cieszkowskiego” 
z metą w Wierzenicy i „Jesieni kolar-
skiej” w Chludowie, a w październiku 
w rajdzie „Pieczona pyra” do Zieląt-
kowa. W sierpniu pojechali „Szla-
kiem kościółków drewnianych wo-
kół Puszczy Zielonki”. W listopadzie 

zorganizowali rajd „Znicz Pamięci’’ 
szlakiem mogił z okresu II wojny 
światowej po lasach wokół Wypa-
lanek i Zakrzewa. Na zakończenie 
spotkania członkowie grupy wręczyli 
koledze Edwardowi Mączyńskiemu, 
który ma dużą wiedzę krajoznawczą 
o Polsce i jest inicjatorem wielu raj-
dów, album Jerzego Sobczaka „Po-
znań znany i nieznany”.

Iwona Cerba

Opłatek rowerzystów

n
Nieformalna grupa turystów rowerowych podczas spotkania opłatkowe-
go w Domu Kultury w Łęczycy

Niskie temperatury i silne wiatry 
to nie są warunki pogodo-
we, które turyści rowerowi 

lubią najbardziej, i dlatego zamie-
niamy rowery na kijki i zapraszamy 
na spacery po Puszczykowie – mie-
ście ogrodzie – z regionalistą Panem 
Maciejem Krzyżańskim. Przeniesie-
my się do Puszczykowa (niemiecka 
nazwa Unterberg) sprzed 100 lat, 
w którym, jak donosił „Dziennik Po-
znański” z 2 sierpnia 1910 r., bawiło 
nawet 30 000 gości! Na przełomie 
wieków w tej nadwarciańskiej osadzie 
powstawały pensjonaty, domy wy-
cieczkowe i podmiejskie rezydencje 
zamożniejszych poznaniaków.

Zwiedzanie Puszczykowa odbę-
dzie się na 3 trasach trwających od 
1,5 do 3,5 godziny, pierwsza wyciecz-
ka „Puszczykowski Sopot” na szla-
ku: dworzec kolejowy w Puszczy-
kowie – budynek po restauracji 
„Leśna” – „Mała Rusałka” – plaża 
puszczykowska – „Rusałka” (dom 
wypoczynkowy) – dom wypoczyn-
kowy „Lech”; drugi spacer „Pod 

Puszczykowskimi Górami”: dworzec 
kolejowy w Puszczykowie – ul Po-
znańska: Letnisko „Silva”, Villa Her-
tha, willa „Mimoza” – ul. Źródlana, 
przejście do Zgromadzenia Zakon-
nego Braci Serca Jezusowego – ul. 
Poznańska, budynek starej poczty 
– ul. Cienista: willa „Jadwinówka” 
i „Heleny”, Letnisko Młodzieży Ku-
pieckiej – ul. Podleśna, budynek 
Urzędu Miejskiego – ul. Klonowa 
i Różana – wille z początku XX w.; 
trzecia wycieczka trasą: Letnisko 
„Puszczykówko”: dworzec w Pusz-
czykówku – ul. Dworcowa, m.in. 
dom zakonny – zakole Warty – bu-
dynek po restauracji „Turystyczna” 
– wille na ul. Cyryla Ratajskiego – 
Muzeum Arkadego Fiedlera – dom 
kolejarski z początku XX w. na ul. 
Reymonta.

Wycieczki będą się odbywały 
w ostatnią niedzielę miesiąca, po-
czynając od lutego. Na pierwszą 
trasę „Puszczykowski Sopot”, trwa-
jącą ok. 1,5 godz., wyruszymy 22 lu-
tego o godz. 11 sprzed Centrum 

Zaproszenie

Spacery po Puszczykowie, mieście – ogrodzie

„EkoInfo” w Puszczykowie ul. Po-
znańska 1 (budynek nastawni PKP) 
przy stacji Puszczykowo.

Udział w wycieczkach po wcze-
śniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: 

iwona.cerba@wp.pl. Ilość miejsc jest 
ograniczona. Koszt udziału w wy-
cieczce 10 zł, płatny u organizatorów 
na miejscu.

Iwona Cerba

n
Zabytkowa willa „Rusałka” w Puszczykowie na przedwojennej pocztówce

Najlepszymi wędkarzami 
z Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego „Lubonianka” 

w 2014 r. zostali, seniorzy: 1. Tadeusz 
Nowicki (462 pkt), 2. Marek Leń-
czuk (448 pkt), 3. Tomasz Łabiński 
(431 pkt), 4. Tadeusz Podbylski (421 
pkt), 5. Łukasz Kaczmarek (362 pkt), 
6. Zbyszko Grześkowiak (339 pkt); 
juniorzy: 1. Mateusz Zgrzeba (290 
pkt), 2. Monika Leńczuk (200 pkt), 
3. Maciej Kmiecik (190 pkt).

Uwaga, Wędkarze!
Koło PZW „ Lubonianka” przy 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubo-
niu informuje, że Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawcze odbędzie się 
w niedzielę, 25 stycznia 2015 r. 
o godz.10.30 w świetlicy spółdziel-
ni przy ul. Żabikowskiej 62. Sprze-
daż znaczków na rok 2015 odbywa się 
w klubie koła w każdy wtorek od 
godz.17 do 19. Pozostałe informacje 
podamy na zebraniu 25 stycznia.

Roman Śróda

Wędkarze roku

W niedzielę, 21 grudnia o godz. 10 ze wzgórza w parku Papieskim 
wystartował II Bieg Świętych Mikołajów organizowany przez 
Luboński Klub Biegacza. Uczestnicy przebiegli 10 km ulicami 

Lubonia. Były słodycze dla biegaczy i przechodniów.  (z)

Mikołaje – biegacze

TMS Stella Luboń zaprasza na Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej Roczni-
ka 2000, który zostanie rozegrany 

w hali LOSiR przy ul. Kołłątaja 24 stycznia 
od godz.8.30. Wysoki poziom zawodów 
gwarantują następujące zespoły: Gru-
pa A: Orlik Kaźmierz, TMS Stella Luboń, 
Środa Wlkp., Junior Koziegłowy, TPS 
Winogrady; Grupa B: Warta Poznań, 
Warta Śrem, Nielba Wągrowiec, UKS 
Kopernik, AKS Chorzów.

Można będzie zobaczyć, jak chłop-
cy z Lubonia prezentują się na tle in-
nych drużyn. Wszystkie dzieci, które 

chciałyby zacząć swoją przygodę z piłką, 
zapraszamy do przyjścia do hali LOSiR-u, 
by zobaczyły, co potra�ą chłopcy, którzy 
trenują już parę lat. Chętnych zaprasza-
my do treningów w naszym klubie do 
następujących roczników: trampkarze 
2000-2002, młodziki 2003-2004, orliki 
2004-2005, orliki młodsze 2005-2006, 
szkółka piłkarska 2006-2007, szkółka 
2008-2009.

Więcej informacji na stronie: www.
stella-lubon.pl oraz pod telefonem: 
510 374 047.

Dawid Paprocki

Dla młodych piłkarzy
Zaproszenie
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Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców 
miasta, Luboński Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. przy ul. 
Kołłątaja 2 rozszerzył ofertę zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, która obej-
muje dziś: siłownię, zajęcia �tness 
(zumba, pilates, joga, zajęcia aero-
biku oraz indor cycling). Przygoto-
wał również bogatą ofertę dla dzieci 
i młodzieży. Nowe formy aktywności 
�zycznej odbywają się w hali widowi-
skowo-sportowej, gdzie zlokalizowana 

jest siłownia i sala treningowa o po-
wierzchni 400 m2, obie wyposażone 
w nowoczesny sprzęt. Na miejscu 
znajduje się również barek sportowy, 
gdzie po treningu można właściwie 
uzupełnić swoją dietę.

Rozszerzenie oferty podyktowa-
ne było chęcią prowadzenia kom-
pleksowego i nowoczesnego ośrod-
ka sportu tak, by zainteresować 
aktywnością �zyczną i przyciągnąć 
do naszego ośrodka jak najwięcej 
mieszkańców Lubonia. Ma o to za-
dbać grupa profesjonalnych instruk-
torów. Nowa oferta jest zbilansowa-
na w taki sposób, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie: zajęcia kul-
turystyczne dla mężczyzn, zumba 
dla pań, tańce dla dzieci czy też za-

jęcia, jedyne w Luboniu, 50+ dedy-
kowane specjalnie dla naszych se-
niorów. Wystartowała od początku 
grudnia br.

LOSiR podzielono na następu-
jące strefy:

strefa Qn drużynowych i indywidual-
nych gier sportowych – sala główna 
o powierzchni 1204,46 m2 użytkowana 
od rana do późnych godzin wieczor-
nych; przystosowana do gry m.in. 
w piłkę nożną halową, siatkówkę, 

koszykówkę i tenis stołowy,
strefa Qn �tness – mieści się w owalnej 

części hali, funkcjonuje 7 dni w tygo-
dniu od godz. 8 do 22 i obejmuje:

• strefa siłowni – kompleksowo 
wyposażona siłownia przeznaczona 
dla kobiet i mężczyzn (ze strefą car-
dio, strefą maszyn siłowych i wolnych 
ciężarów),

• strefa aerobiku – bogatą ofer-
tę zajęć grupowych (step, body sha-
pe, �t ball, pilates, joga, zumba, pump, 
ABT, trening funkcjonalny, trening 
obwodowy itp.) zarówno dla osób 
początkujących jak i zaawansowa-
nych,

• strefa cycling – zajęcia grupo-
we na rowerach stacjonarnych w rytm 
porywającej i motywującej muzyki 

Rozszerzona oferta LOSiR
dla mieszkańców Lubonia

pod dyktando instruktora, przezna-
czone dla wszystkich osób niezależ-
nie od sprawności �zycznej oraz 
wieku,

• strefa treningu personalnego.
strefa Qn sztuk walki – mieści się 

w sali gimnastycznej na I piętrze 
i obejmuje: taekwondo olimpijskie, 
K1, judo, karate, brazylijskie jujitsu, 
boks, aikido, krav magę itp.,

strefa Qn tańca – zajęcia taneczne 
podzielone na dwie sale (w owalnej 

części hali oraz w sali gimnastycz-
nej na I piętrze). Zajęcia taneczne 
przeznaczone dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych obejmują techniki tań-
ca takie jak: balet, videoclip dance, 
modern jazz, hip hop, gimnastykę 
artystyczną, tańczące brzdące, taniec 
towarzyski, street dance, latino solo, 
zajęcia indywidualne.

LOSiRn
Siłownia w zaadoptowanym na ten cel owalu

n
Sala główna hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kołłątaja z boiskiem 
i widownią

n
Sala gimnastyczna z lustrami na piętrze

Tradycyjnie już odbył się opłatek 
w Lubońskim Klubie Spor-
towym. 19 grudnia 2014 r. 

w pubie „Szkielet” przy ul. Rzecznej 

spotkali się w przyja-
znej i sympatycznej 
atmosferze wszyscy 
zawodnicy, działacze 

oraz zaproszeni 
goście. Uroczy-
stość otworzył 
prezes klubu 
Karol Bąkowski, 
po czym wszy-
scy podzie-
lili się opłat-
kiem i złożyli 
sobie życzenia. 
Następnie spożywali wieczerzę 
wigilijną, na którą złożyły się 
tradycyjne potrawy.    WS

Opłatek w LKS-ie

Zastawiony stół podczas spotkania opłatko-
wego LKS-u   fot. Władysław Szczepaniak

n
Świętujący zarząd klubu   fot. Władysław 
Szczepaniak

Tegoroczne spotka-
nie opłatkowe Stel-
li Luboń odbyło się 

z inicjatywy zawodników, 
19 grudnia 2014 r. w restau-
racji „Miodziojadło” przy 
placu Edmunda Bojanow-
skiego. Przybyli zawodnicy 
i niektórzy działacze. Czas 
minął szybko przy wieczerzy 
wigilijnej, wspólnych życze-
niach i rozmowach.

Zawodnicy dziękują 
właścicielowi restauracji 
„Miodziojadło” za udostęp-
nienie lokalu.    WS

Święta 
w Stelli

n
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Uczniowski Klub Sportowy „Je-
dynka” tradycyjnie w grudniu 
zorganizował turnieje piłki 

nożnej dla młodzików, orlików i ża-
ków. Mikołajki 2014 to już 17. edycja 
rozgrywek.

W sobotę, 13 grudnia w hali 
LOSiR grały młodziki rocznik 2002-
2003. Zawody rozpoczęło 10 zespo-
łów podzielonych na dwie grupy: 
grupa A: Kłos Budzyń, UKS Jedyn-
ka I Luboń, TMS Suchary Suchy Las, 
TMS Stella Luboń, Orkan Konarze-
wo; grupa B: Akademia Piłkarska 
Owińska, Akademia Piłkarska Ko-
morniki, UKS Jedynka II Luboń, KS 
Auto Wicherek Oborniki, UKS Dwój-
ka Luboń. Zespoły w grupach grały 

każdy z każdym. Po meczach elimi-
nacyjnych do pół�nału z grupy A 
awansowały: Kłos Budzyń i UKS 
Jedynka I Luboń; z grupy B: Akade-
mia Piłkarska Komorniki i Akademia 
Piłkarska Owińska. W pierwszym 
pół�nale Akademia z Owińsk po-
konała UKS Jedynkę I, a w drugim 
Akademia z Komornik wygrała 
z Kłosem Budzyń. W �nale spotka-
ły się obie Akademie Piłkarskie. 
Zwyciężył zespół z Owińsk 3:1. 
W meczu o 3. miejsce Kłos Budzyń 
pokonał UKS Jedynkę I Luboń 2:1. 
Dalsze miejsca zajęli: 5. TMS Sucha-
ry Suchy Las, 6. UKS Jedynka II 
Luboń, 7. TMS Stella Luboń, 8. KS 
Auto Wicherek Oborniki, 9. Orkan 
Konarzewo, 10. UKS Dwójka Luboń. 
Piłkarze zwycięskiego zespołu otrzy-

mał złote medale, koszulki z logo 
Lubonia i puchar ufundowany przez 
Grzegorza Aniołę – dyrektora SP 1 
w Luboniu. Drugi zespół oprócz 
srebrnych krążków dostał puchar 
Dawida Paprockiego – prezesa TMS 
Stella Luboń. Pozostałe drużyny 
odebrały pamiątkowe medale. Dru-
żynie UKS Dwójka Luboń puchar 
fair play wręczył Rafał Marek – za-
stępca Burmistrza Miasta. Najlepszy 
strzelec turnieju W. Brychczyński 
z Kłosa Budzyń dostał statuetkę 
i piłkę. Bramkarzem turnieju wybra-
no Andrzeja Goderę z UKS Dwójka 
Luboń. Statuetkę i piłkę wręczył mu 
Wiesław Zakrzewski – były bramkarz 
Lecha Poznań, wychowanek Luboń-

skiego Klubu Sportowego. Nagrody-
niespodzianki (gadżety Lecha Poznań, 
kubki, bidony oraz piłki) dostali 
chłopcy o imieniu Mikołaj, najmłod-
si uczestnicy oraz grające w turnie-
ju dziewczynki. Trenerzy otrzymali 
długopisy. Organizator zapewnił 
napoje oraz poczęstunek dla zawod-
ników. Opiekunowie i rodzice gra-
jących chłopców przy kawie lub 
herbacie mogli skosztować domowych 
wypieków.

W niedzielę, 14 grudnia grały 
orliki rocznik 2004-2005. Mecze 
także toczyły się w dwóch grupach. 
O puchar Zbigniewa Jankowskiego 
– prezesa UKS Jedynka Luboń gra-
ło 10 zespołów. Turniej Mikołajko-
wy orlików był poświęcony zmarłe-
mu 21 sierpnia 2014 r. zawodnikowi 

Piłkarskie Mikołajki

UKS Jedynka – Ksaweremu, który 
na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci. Chwilą ciszy uczestnicy tur-
nieju i kibice uczcili jego pamięć. 
W grupie A zagrali: UKS Jedynka I 
Luboń, TMS Stella Luboń, Las Pusz-
czykowo, Orły Komorniki, KS Szczyt-
niki; a w grupie B: UKS Concord 
Murowana Goślina, UKS Dwójka 
Luboń, Kotwica Kórnik, Stoper Po-
znań, UKS Jedynka II Luboń. W pierw-
szym pół�nale zespół UKS Concord 
Murowana Goślina pokonał UKS 
Jedynka I Luboń 1:0, a w drugim 
zespół UKS Dwójka Luboń wygrał 
z TMS Stella Luboń 3:0. W �nale 
zwyciężył UKS Concord Murowana 
Goślina, pokonując UKS Dwójka 
Luboń 3:1, a w meczu o 3. miejsce 
piłkarze UKS Jedynka I Luboń wy-
grali z TMS Stella Luboń 2:1. Dalsze 
miejsca: 5. Kotwica Kór-
nik, 6. Las Puszczykowo, 
7. Stoper Poznań, 8. Orły 
Komorniki, 9. UKS Je-
dynka II Luboń, 10. KS 
Szczytniki. Najlepszym 
strzelcem turnieju został 
Kacper Sommerfeld, 
a najlepszym bramkarzem 
wybrano Kacpra Wię-
ziołka z UKS Dwójka 
Luboń. Chłopcy z rąk 
sponsora otrzymali sta-
tuetki oraz piłki i ręka-
wice bramkarskie. Piotr 
Wilczyński ufundował 
pamiątkowe statuetki dla 
najlepszego zawodnika, 
wybranego przez trene-
ra w każdym zespole. 
Puchar i złote medale dla 
UKS Concord Murowa-
na Goślina wręczył Zbigniew Jan-
kowski. Puchar za drugie miejsce 
i srebrne medale przekazał sponsor 
UKS Jedynka – Piotr Wilczyński. 
Puchar fair play dla drużyny KS 
Szczytniki wręczył ojciec Ksawere-
go – Maciej Jankowski. Pozostali 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale. Nagrody niespodzianki 
(piłki, bidony, gadżety Lecha Poznań) 
otrzymali chłopcy o imieniu Miko-
łaj oraz dziewczynki-zawodniczki. 
Opiekunowie zespołów dostali dłu-
gopisy. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali Mikołaja z czekolady – symbol 
turniejów mikołajkowych oraz pącz-
ki ufundowane przez pana Zajdera. 
Organizator zapewnił napoje i po-
częstunek dla piłkarzy, a dla opie-

kunów zespołów kawę, herbatę 
i słodycze.

Arbitrami turnieju byli sędzio-
wie Wielkopolskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Opiekę lekarską zapew-
niła pielęgniarka SP 1 w Luboniu. 
Nad organizacją zawodów czuwa-
li działacze i wolontariusze UKS 
Jedynka.

W sobotę, 20 grudnia w sali 
gimnastycznej SP 1 zagrały zespoły 
żaków, rocznik 2005 i młodsi, 5 
drużyn (nie przybył TMS Stella). 
Najlepszą została UKS Jedynka I 
Luboń, która w �nałowym meczu 
pokonała Kadeta Kicin 6:0. W me-
czu o 3. miejsce UKS Dwójka Luboń 
pokonała UKS Jedynkę II Luboń 1:0. 
Rozegrano konkurs rzutów karnych, 
w którym najlepszym wykonawcą 
został bramkarz Kadeta Kicin. Naj-

lepszym bramkarzem wybrano Szy-
monaDeskę z UKS Jedynki, a naj-
skuteczniejszym strzelcem został 
Olaf Pechorin, oboje z UKS Jedyn-
ka Luboń. Puchar za 1. miejsce 
w turnieju wręczył fundator – opie-
kun UKS Jedynki, Lech Bartkowiak. 
Pamiątkowe medale i maskotki 
otrzymali wszyscy uczestnicy zawo-
dów. Sponsorami turnieju byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd 
Miasta Luboń, Uczniowski Klub 
Sportowy Jedynka Luboń, Schatt-
decor Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, 
sponsorzy z UKS Jedynka Luboń

Lech Bartkowiak
organizator

n
Zawodnicy z UKS Jedynki po turnieju mikołajkowym

n
UKS Jedynka (w jasnych koszulkach) w akcji podbramkowej   fot. Hanna 
Siatka

n
Widownia turnieju mikołajkowego Jedynki w niedzielę, 14 grudnia   
fot. Hanna Siatka

n
Organizator imprezy – Lech Bartkowiak, opie-
kun UKS Jedynki – daje ostatnie uwagi przed 
meczem   fot. Hanna Siatka
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z ZKS Drzonków, który aktualnie 
gra w superlidze (najwyższa liga 
w Polsce), a kolegami klubowymi 
Adriana są m.in. Lucjan Błaszczyk 
i Jörgen Persson. Wśród dziewcząt 
do lat 15 najlepsza okazała się Agata 
Łożyńska, zaraz za nią uplasowała się 
lubonianka Zuzanna Sułek i Anita 
Chudy. W gronie chłopców do lat 
18 najlepiej grał Marcin Chudy, dru-
gi był Filip Kujawa, a trzeci Dawid 
Balcerzak. W kategorii dziewczyn 
powyżej 18 lat triumfowała Joanna 
Drygas z LKTS-u, srebro wywalczyła 
Aleksandra Bucher, a brąz Zuzanna 
Banach. Wśród mężczyzn do lat 35 
zwyciężył Adrian Spychała, kolej-
ne miejsca zajęli Bartosz Starosta 
oraz Mateusz Lisiecki. W kategorii 
między 36 a 50 rokiem życia złoto 
wywalczył Robert Iwulski, srebrny 
medal przypadł Robertowi Krupie 
z LKTS Luvena Luboń, a brąz Markowi 
Podobińskiemu. Wśród weteranów 
triumfował Paweł Małkus, drugi był 
Mieczysław Wagner, trzeci Zbigniew 
Lisiecki. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii w turnieju głównym rozegrali 
między sobą �nały o Super Puchar. 
Po interesującym pojedynku najlep-
szy okazał się Adrian Spychała, który 
pokonał Roberta Iwulskiego 3:0.

Inne wyniki indywidualne za-
wodników z Lubonia: w kategorii 
chłopców do 18 lat 5. miejsce zajął 
Tomasz Magnucki z LKTS Luvena 
Luboń. Wśród dziewcząt do lat 15 
na 5. miejscu znalazła się Weronika 
Dombka.

Serdecznie dziękujemy sponso-
rom: Miastu Luboń, �rmom „Luve-
na” SA i „Patron Plus” oraz drukar-
ni „Wieland” którzy przekazali 
fundusze na medale, puchary i na-
grody dla najlepszych zawodników. 
Dekoracji dokonali burmistrz Mał-
gorzata Machalska i prezes LKTS-u 
Maciej Kędziora.

Piotr Ciszak

SPORT

Zawody rozegrane w niedzielę, 
28 grudnia zorganizowali: Lu-
boński Klub Tenisa Stołowego 

(LKTS) Luvena Luboń, Luboński Ośro-
dek Sportu i Rekreacji (LOSiR) oraz 
Miasto Luboń. Punktualnie o 10.45 
rozpoczęto pierwsze pojedynki przy 
16 stołach w 6 kategoriach wieko-
wych. Mistrzostwa zgromadziły na 
starcie 111 zawodników. Impreza 
cieszy się zainteresowaniem coraz 
szerszej rzeszy sympatyków tenisa 

stołowego już nie tylko z województwa 
wielkopolskiego, lecz również zachod-
niopomorskiego, lubuskiego, kujaw-
sko-pomorskiego i dolnośląskiego. 
Poziom był bardzo wysoki z uwagi na 
występ zawodników z I i II-ligowych 
klubów. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii w drugiej części rywalizo-
wali w systemie pucharowym o Su-
per Puchar i miano Mistrza Lubonia. 
Triumfatorem okazał się zwycięzca 
kategorii 18-35 lat Adrian Spychała 

Najlepsi tenisiści
Relacja z V Otwartych Mistrzostw Lubonia w Tenisie Stołowym

n
Indywidualny Mistrz Lubonia Adrian 
Spychała w towarzystwie Pani Burmistrz 
Małgorzaty Machalskiej   fot. A. Zielińska

n
Najlepsze zawodniczki kategorii seniorek   fot. A. Zielińska

Mieszkający do niedawna przy 
ul. Wschodniej bokser za-
wodowy Damian Wrzesiński 

wraz z żoną Natalią spędzał święta 

Bożego Narodzenia u rodziny w Lu-
boniu. Udało się nam go namówić 
na krótką rozmowę, podczas któ-
rej wyjaśnił swoje nagłe zniknięcie 

z naszego miasta.

„Wieści Lubońskie”: Po 
raz ostatni przeprowadza-
łem z Panem wywiad w lu-
tym 2014 r., kiedy został 
Pan laureatem lubońskie-
go konkursu Siewca Roku 
w kategorii sport. Od tego 
czasu nie udało mi się z pa-
nem skontaktować, chociaż 
parokrotnie próbowałem. 
Fani boksu i czytelnicy 
„Wieści” pytali mnie, co się 
dzieje z lubońskim zawo-
dowcem, który zniknął 
z pola widzenia? Czy jesz-
cze w ogóle walczy na rin-
gu? Czy całkowicie rozstał się 
z pięściarstwem? Jak się 
później nieo�cjalnie do-
wiedziałem, wyjechał Pan 
do Norwegii. Co skłoniło 
Pana do tego wyjazdu i co 
dalej z Pana karierą?

Damian Wrzesiński: 
Tak, to prawda, że wyjecha-
liśmy już w kwietniu do 
Norwegii. Powodem było 
znalezienie dobrej pracy 
i zapewnienie warunków 

Nie rozstaje się z boksem!
�nansowych rodzinie. Podjąłem 
zatrudnienie w południowo-zachod-
niej części Norwegii w Stavanger. 
Jednocześnie kontynuowałem w tym 
mieście treningi bokserskie, w naj-
lepszym w tych okolicach klubie 
bokserskim „Viking”. Trener Hadle 
Holm umożliwia mi treningi i spa-
ringi z najlepszymi zawodnikami ze 
Skandynawii, na specjalnych zgru-
powaniach bokserów. Od nowego 
roku (2015 r.) rozpoczynam trenin-
gi indywidualnie z Grzegorzem Pia-
seckim pochodzącym z Poznania, 
który będzie pracował ze mną nad 
wytrzymałością, siłą i techniką. Na-
leży podkreślić, że Grzegorz Piasec-
ki w przeszłości przygotowywał do 
walk takich bokserów, jak: Piotr Jur-
czyk czy Łukasz Polcyn, który wygrał 
walkę z Andrzejem Fonfarą. Muszę 
zdradzić, że po przyjeździe do Nor-
wegii przechodziłem trudne sytuacje 
związane z boksem, chciałem nawet 
zakończyć karierę. Jednak po kilku 
miesiącach przerwy w treningach 
i po dogadaniu się z wierzącym we 
mnie nowym, perspektywicznym 
promotorem Mariuszem Grabowskim 
z Pionek koło Radomia (grupa Tymex 
Boxing Promotion), postanowiłem 
kontynuować karierę bokserską. 
Dzięki temu, jak widać, nie rozstaję się 
z pięściarstwem i nawet stoczyłem 
u mojego promotora w październi-

ku podczas gali w Dzierżanowie 
wygraną walkę z Chorwatem. Z pa-
nem Mariuszem dobrze się rozumie-
my. W niedalekiej przyszłości przy 
jego inicjatywie niewykluczony jest 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie będę miał możliwość treno-
wania i toczenia walk na najwyższym 
poziomie. Najbliższą walkę planuję 
stoczyć w połowie marca 2015 r. 
Będzie ją można zobaczyć w TV na 
kanale Polsat Sport.

Damian Wrzesiński życzy wszyst-
kim kibicom i czytelnikom „Wieści 
Lubońskich” wszystkiego najlepsze-
go w nowym roku.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

n
Damian Wrzesiński z żoną na święta zjechał 
do Lubonia   fot. Władysław Szczepaniak

n
Damian Wrzesiński podczas rozmowy z Wła-
dysławem Szczepaniakiem dla „Wieści Lu-
bońskich”   fot. Władysław Szczepaniak
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01.12 – na terenie posesji przy Qn

ul. Wschodniej nieznany sprawca 
włamał się do piwnicy i skradł: ro-
wer, zestaw do paintballu, tablet 
i kosmetyki.

03.12 – przy al. Jana Pawła II Qn

policjanci odnaleźli skradziony przed 
dwoma miesiącami na terenie Nie-
miec samochód Audi A4 Avant na 
niemieckich numerach rejestracyj-
nych. W aucie znaleziono piłę łań-
cuchową, która znajdowała się 
w skradzionym w listopadzie ub. 
roku przy ul. Źródlanej samochodzie 
Renault.

03.12 – przy ul. Żabikowskiej Qn

lubońscy policjanci zatrzymali nie-
trzeźwego (0,26 promila) kierowcę. 
Jak się okazało, kierował pojazdem 
pomimo orzeczonego przez sąd 
zakazu.

06/07.12 – w nocy przy ul. Ko-Qn

chanowskiego lubońscy policjanci 
zatrzymali nietrzeźwą (1,7 promi-
la!) kobietę sprawującą opiekę nad 
2-letnią córką.

08.12 – przy ul. Armii Poznań Qn

15-letni chłopiec uderzył pięścią 
w twarz swojego rówieśnika, wybi-
jając mu dwa zęby. Lubońska poli-
cja prowadzi postępowanie.

09.12 – dzielnicowa zatrzymała Qn

przy ul. Armii Poznań 15-letniego 
młodzieńca podejrzanego o pobicie 
rówieśnika.

09.12 – nieznany mężczyzna pró-Qn

bował ukraść 23-letniemu lubonia-
ninowi zaparkowanego przy ul 
Jachtowej jaguara. Między mężczy-
znami doszło do szarpaniny, po 
której napastnik się oddalił. W wy-

niku czynności podjętych przez 
lubońskich i poznańskich policjan-
tów sporządzono tablicę poglądową, 
na której właściciel auta rozpoznał 
sprawcę przestępstwa. Jak się oka-
zało, zatrzymany lubonianin był już 
notowany za kradzieże.

09/10.12 – z niestrzeżonego par-Qn

kingu przy ul. Ratajskiego skradzio-
no citroena Berlingo wraz ze znaj-
dującymi się w nim elektronarzę-
dziami.

10.12 – przy ul. Sikorskiego nie-Qn

znany sprawca wszedł bezprawnie 
w posiadanie listów znajdujących się 
w torbie listonosza (do tej pory listów 
nie odnaleziono).

10.12 – przy ul. Wschodniej lu-Qn

bońscy policjanci zatrzymali miesz-
kańca Lubonia kierującego samo-
chodem, pomimo orzeczonego przez 
sąd zakazu.

11/12.12 – skradziono peugeota Qn

przy ul. Źródlanej.
12.12 – przy ul. Armii Poznań Qn

zatrzymano nietrzeźwego (1,8 pro-
mila) mieszkańca Dymaczewa.

14.12 – przy ul. Unijnej Qn nietrzeź-
wy (0,5 promila) kierowca stracił 
panowanie nad pojazdem, dopro-
wadzając do dachowania. Oprócz 
kierowcy w samochodzie znajdo-
wał się jego 10-letni syn (czytaj na 
str. 56).

15.12 – z otwartego garażu, na Qn

terenie posesji przy ul. Jodłowej 
skradziono narzędzia budowlane.

16.12 – z niestrzeżonego parkin-Qn

gu przy al. Jana Pawła II skradziono 
samochód marki Renault Clio.

Kronika  
policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

16.12 – nieznany sprawca uszko-Qn

dził citroena zaparkowanego przy 
ul. Makuszyńskiego.

17.12 – wybijając szybę w oknie Qn

piwnicznym, nieznany sprawca wła-
mał się do domu jednorodzinnego 
przy ul. Dolnej i skradł biżuterię oraz 
wartościowe monety. W tym samym 
czasie włamano się również przez 
otwarte okno w piwnicy do innego 
domu przy tej ulicy i skradziono 
pieniądze oraz wartościowy łańcu-
szek. Technik kryminalistyki zabez-
pieczył ślady daktyloskopijne.

17.12 – przy ul. Dworcowej za-Qn

trzymano mieszkańca Poznania 
podejrzanego o paserstwo samocho-
du Audi, skradzionego wcześniej 
w Międzyrzeczu.

18.12 – nieznani sprawcy propo-Qn

nowali luboniance z ul. Armii Poznań 
sprzedaż odzieży w jej mieszkaniu. 
Pod tym pozorem skradli jej 
6 000 zł.

19/20.12 – z niestrzeżonego par-Qn

kingu przy ul. Poniatowskiego skra-
dziono samochód Audi.

20.12 – przy ul. Żabikowskiej Qn

lubońscy policjanci zatrzymali na 
gorącym uczynku mężczyznę usi-
łującego uszkodzić samochód 
Fiat.

20.12 – przy ul. Armii Poznań Qn

zatrzymano nietrzeźwego (1 promil) 
kierowcę.

21.12 – w jednym z mieszkań Qn

bloku przy al. Jana Pawła II skra-
dziono aparat fotogra�czny marki 
Sony.

21.12 – w sąsiedztwie kościoła Qn

przy ul. Źródlanej udaremniono 
próbę popełnienia samobójstwa 
przez zdesperowanego mężczyznę 
(więcej czytaj na str. 25)

22.12 – przy ul. Sobieskiego, kie-Qn

rujący fordem Focus, podczas włą-
czania się do ruchu nie zachował 
szczególnej ostrożności i nie ustę-

pując pierwszeństwa, potrącił pieszą. 
Kobietę odwieziono do szpitala, gdzie 
po obdukcji lekarskiej stwierdzono 
u niej złamanie kości skroniowej 
i potylicznej.

23.12 – włamano się do garażu Qn

przy ul. Traugutta i skradziono mo-
tocykl.

24.12 – nieznany sprawca uszko-Qn

dził zewnętrzną roletę okienną jed-
nego z domów przy ul. Armii Po-
znań.

24.12 – nieznany sprawca uszko-Qn

dził samochód Peugeot Partner przy 
ul. Kurowskiego.

25.12 – w salonie gier przy ul. Qn

Żabikowskiej, w odpowiedzi na 
zwrócenie im uwagi za niestosowne 
zachowanie i uspokojenie się przez 
ochraniarza, dwaj mężczyźni kilka 
razy uderzyli go pięścią w twarz 
i krzesłem w plecy (na szczęście nie 
doznał poważniejszych obrażeń). 
Powiadomieni o zajściu lubońscy 
policjanci zatrzymali chuliganów. 
Należy podkreślić, że nie jest to 
pierwszy chuligański wybryk w tym 
miejscu, dlatego jest ono objęte spe-
cjalnym nadzorem policji.

25.12 – przy ul Kilińskiego nie-Qn

znany sprawca zbił szybę w oknie 
tarasowym i włamał się do domu. 
Spłoszony przez właścicieli miesz-
kania, uciekł z miejsca przestępstwa 
(zabezpieczono 4 ślady daktylosko-
pijne).

28.12 – przed jednym z bloków Qn

mieszkalnych przy ul. Źródlanej 
lubońscy policjanci zatrzymali 15-
letniego chłopca, który próbował 
przywłaszczyć sobie pożyczony od 
16-latka z Lubonia telefon komór-
kowy. Kiedy właściciel domagał się 
zwrotu aparatu, 15-letni młodzieniec 
groził użyciem noża.

W grudniu odnotowano również Qn

jedno przestępstwo internetowe.
Na podstawie danych policji

Paweł Wolniewicz

W grudniu Straż Miejska 
wykonała 375 różnych in-
terwencji. Systematycznie 

monitorowaliśmy potencjalne miej-
sca przebywania osób bezdomnych. 
W dwóch przypadkach konieczna 
była interwencja Pogotowia Ratun-
kowego, które przewiozły osoby 
bez stałego miejsca zamieszkania 
do szpitala. Interwencji związa-
nych ze spożywaniem alkoholu 
w miejscach publicznych odno-
towaliśmy 19. Niestety, 3 osoby 
w stanie zagrażającym ich życiu 
lub zdrowiu przewieźliśmy do Izby 
Wytrzeźwień. Na skutek używania 
środków pirotechnicznych odno-
towaliśmy dużą liczbę psów, które 
spłoszone hukiem petard, ucie-
kły z terenu swoich posesji. Na 
szczęście, w większości przypadków 
udało się ustalić ich właścicieli. 

4 bezpańskie zwierzęta trafiły do 
Przytuliska w Przyborówku. W su-
mie akcji związanych z czworono-
gami odnotowaliśmy 17. Wyko-
naliśmy również 86 interwencji, 
których podstawą było naruszenie 
„Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Miasta 
Luboń”. Przeprowadziliśmy też 54 
kontrole nieruchomości, których 
właściciele, według danych z Urzę-
du Miasta, nie złożyli deklaracji na 
wywóz nieczystości stałych. Po 16 
grudnia sprawdziliśmy, czy usu-
nięto plakaty wyborcze z terenu 
miasta. Dziękuję mieszkańcowi, 
który skutecznie nas informował 
o miejscach, w których zauważał 
plakaty. Zdecydowanie przyspieszyło 
to moment usunięcia ich z terenu 
Lubonia. Z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Kronika 
Straży Miejskiej 
618 131 986

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

dokonaliśmy 25 kontroli w miej-
scach zamieszkania osób korzysta-
jących z pomocy tej instytucji. 18 
grudnia zabezpieczaliśmy miejsce 
wypadku drogowego, usprawnia-
liśmy ruch drogowy przez blisko 
trzy godziny. Wykonaliśmy również 
27 konwojów wartości pieniężnych 

i dokumentów. 27 grudnia strażni-
cy miejscy uczestniczyli w zabez-
pieczeniu inscenizacji związanej 
z obchodami 96. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego, 
która miała miejsce w obrębie ul. 
Romana Maya i parku Siewcy.

SM

W grudniu Ochotnicza Straż 
Pożarna odnotowała 22 
interwencje, w przypad-

kach 8 pożarów i 14 miejscowych 
zagrożeń. Zdarzenia miały miejsca 
w Luboniu, Poznaniu, Wirach, Ko-
mornikach, Szreniawie, Rosnówku 
oraz na autostradzie A2.

05.12 – pożar budynku mieszkal-Qn

nego na ul. Walki Młodych,
07.12 – wypadek samochodowy Qn

w Komornikach na ul. Jeziornej,

11.12 – wypadek samochodo-Qn

wy w Komornikach na ul. Żabi-
kowskiej,

11.12 – pożar samochodu oso-Qn

bowego na autostradzie A-2,
11.12 – pożar w piwnicy na osie-Qn

dlu Dębina w Poznaniu,
14.12 – sprawdzanie przyczyny Qn

zatrucia tlenkiem przy ul. Fabrycz-
nej,

14.12 – dachowanie samochodu Qn

osobowego na ul. Unijnej (czytaj na 
str. 56),

cd.  
na str. 
56
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W piątek, 19 grudnia około 
południa na skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Niezłom-

nych doszło do wypadku drogowego 
z udziałem 3 samochodów osobowych 
(Volvo, Golf i Dacia). Dwie osoby 
przewieziono do szpitala. Ruch na 
wiadukcie nad autostradą A-2 wstrzy-
mano na ok. 1,5 godziny. Autobusy 
objeżdżały miejsce wypadku przez 
ulice Opłotki i Przy Autostradzie. 
Na miejscu zdarzenia była obecna 
lubońska policja oraz jeden wóz OSP. 
Podczas zdarzenia doszło do wycie-

ku różnych płynów, które strażacy 
zasypywali sorbentem.

Na skrzyżowaniu ulic Kościusz-
ki i Niezłomnych niestety występu-
je ograniczona widoczność. Bariera 
energochłonna umieszczona na 
moście zasłania pojazdy nadjeżdża-
jące od ul. Poniatowskiego. Natomiast 
drogi podporządkowane nie znaj-
dują się w jednej linii, co utrudnia 
wykonywanie lewoskrętu. Te ogra-
niczenia są najbardziej dokuczliwe 
w porach wzmożonego ruchu po-
jazdów.

Rafał Wojtyniak

Przedświąteczny 
wypadek

n
Trzy samochody zderzyły się u wylotu wiaduktu w ul. Kościuszki w rejonie 
skrzyżowania z ul. Niezłomnych i obwodnicą w kierunku Komornik     
fot. Rafał Wojtyniak

W niedzielę, 14 grudnia, 
przed godz. 21 na ul. 
Unijnej kierujący samo-

chodem osobowym zjechał z drogi, 
po czym dachował zatrzymując się 
w pobliskim rowie. Pasażera – 10-
letniego chłopca, uwolnili z pojaz-
du świadkowie zdarzenia. Zaklesz-
czonego w samochodzie kierowcę 

ewakuowali strażacy. Niezbędne było 
użycie sprzętu hydraulicznego.

W zdarzeniu poszkodowane 
zostały dwie osoby, które przetrans-
portowano karetką pogotowia do 
szpitala. Przejazd ulicą Unijną był 
zablokowany w obu kierunkach.

(lubon.tv)

Dachowanie  
na Unijnej

n
Akcja wyciągania rannych z odwróconego samochodu znajdującego się 
w rowie. Na jezdni karetka i przygotowane nosze   fot. lubon.tv

Tej zimy aura sprzyja budowniczym nowego Komisariatu Policji przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. Niedawno wmurowano akt erekcyj-
ny pod budowę i zalano fundamenty (czytaj|: „WL” 12-2014, str. 61). 

Obecnie powstaje pierwsza kondygnacja. Mury parteru rosną w szybkim 
tempie i wg zapowiedzi, jeżeli utrzyma się pogoda, to pod koniec stycznia 
zostanie na nich położony pierwszy strop. Przypomnijmy, że inwestycja 
jest wspierana �nansowo przez miasto Luboń w wysokości 750 tys. zł oraz 
przez Powiat Poznański w wysokości 500 tys. zł.

PAW

Mury rosną

n
Niezależnie od pogody na budowie praca wre. Po stronie zachodniej uło-
żono betonowe elementy, na których zostanie osadzony strop   fot. Paweł 
Wolniewicz

W niedzielę, 14 grudnia około godz. 16 na skrzyżowaniu ulic Ko-
ściuszki i Poniatowskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. 
Dwie osoby przetransportowano do szpitala. Przez kilkadziesiąt 

minut w rejonie skrzyżowania występowały utrudnienia w ruchu.
(lubon.tv)

Zderzenie na krzyżówce

15.12 – pomoc zespołowi pogoto-Qn

wia ratunkowego w ewakuacji osoby 
poszkodowanej z piwnicy do karetki 
przy ul. Wawrzyniaka,

16.12 – dachowanie samochodu Qn

osobowego w Szreniawie,
18.12 – Luboń ulica Kilińskiego Qn

wypadek samochodowy,
19.12 – wypadek samochodowy na Qn

ul. Kościuszki (czytaj na str. 56),

20.12 – pożar piwnicy w Rosnów-Qn

ku przy ul. 1 Maja,
22.12 – pożar samochodu osobo-Qn

wego na ul. Powstańców Wlkp.,
27.12 – pożar sadzy w kominie Qn

na ul. Westerplatte,
31.12 – sprawdzanie przyczyny Qn

załączenia się czujka tlenku węgla 
na ul. Żabikowskiej.

Norbert Kaźmierczak
OSP

Kronika strażackacd.  
ze str. 
55
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Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 18 utworzą rozwią-
zanie, które po wpisaniu do 

kuponu należy do końca stycznia 
, na kartce pocztowej, dostarczyć 
do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, 
patrz: mapka str. 2) lub wrzucić do 
którejś z niebieskich skrzynek „Wie-
ści Lubońskich” na terenie miasta. 
Wśród osób, które poprawnie odgad-
ną hasło, wylosujemy nagrodę ufun-
dowaną przez �rmę „Malibu” z ul. 
Sikorskiego. Rozwiązanie krzyżówki 

zamieszczonej w poprzednim wyda-
niu brzmiało: „W wigilijny wieczór 
oczekujemy wizyty Świętego Mi-
kołaja”. Nagrody (z uwagi na wy-
danie świąteczne – dwie) wylosowa-
li: Monika Salak z ul. Wschodniej 
i Andrzej Deska z ul. Żabikowskiej. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/ 62).

Uwaga! Kserowanych kuponów 
w losowaniu nie uwzględniamy.

Nasza krzyżówka

Poziomo:
 1.  mag, szaman
 4.  ryba słodkowodna, drapieżna
 5.  charakterystyka czegoś, relacja
 6.  kochanka Nerona
 7.  legendarny założyciel Krakowa
 9.  kobieta, która otrzy-

muje listy miłosne
 14.  wysokie odbicie piłki tenisowej
 15.  zniewaga, obelga, ubliżanie
 16.  miesiąc postu u Mahometan
 17.  nakrycie na stół kuchenny
 20.  ptak morski o długich wą-

skich skrzydłach
 23.  siedziba władz ad-

ministracyjnych
 26.  rola K. Kaczora w �l-

mie „Polskie Drogi”
 29.  zdobycz
 30.  metoda bezgotówko-

wych rozliczeń
 31.  jezioro w płn. Finlandii
 32.  poziom dźwięku, odgłos
 33.  liście tytoniu do pale-

nia w kształcie rurki
 34.  zatoka i port na Mo-

rzu Czerwonym

Pionowo:
 1.  wymiennik ciepła w sil-

niku spalinowym
 2.  kołnierzyk duchownego
 3.  kobieta zalotna
 8.  cienka sucha kieł-

basa wędzona
 10.  w mit. gr. nimfa, którą Zeus 

zamienił w drzewo laurowe
 11.  rodz. szerokiego szala fu-

trzanego albo narzutki
 12.  synonim mistyczne-

go, nierealnego świata
 13.  zwora, zapięcie ozdob-

ne u pasa
 14.  zawodnik prowadzący wyścig
 17.  miesiąc, w którym koń-

czy się rok szkolny
 18.  uroczyste przyjęcie wieczorne
 19.  jamnik
 21.  litera alfabetu greckiego
 22.  utwór poetycki
 24.  ostrzeżenie
 25.  metal szlachetny
 26.  drwina, żart
 27.  ewolucja narciarska
28. drzewo owocowe

oprac. Bernard Stachowiak

Jesteś uczniem młodszych klas 
szkoły podstawowej? W takim 
razie te łamigłówki są dla Ciebie! 

Najpierw rozwiąż rebus, który podpo-
wie Ci, z jakim tematem związanych 

jest 14 wyrazów, które należy znaleźć 
w wykreślance (7 poziomo i 7 piono-
wo). Pozostałe, niewykreślone litery 
utworzą 3-wyrazowe hasło, w któ-
rym jest imię i nazwisko uczonego 

oraz organizatora nauki. 
Na wytrwałych czekają 
słodkie nagrody. Powo-
dzenia.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki

Wytęż wzrok
Dwa rysunki świąteczne różni-

ły się pięcioma szczegółami. Należało 
je odnaleźć i wymienić. Były to: łatka 
na worku, komin, zapinka przy pasku, 
krata w oknie, fragment zabawki. Wśród 
poprawnych rozwiązań rozlosowaliśmy 
dwa bony o wartości 70 zł każdy, ufun-
dowane przez Hannę Nowak – szefową 
�rmy „Hanna Style” – Bielizna damsko-
męska i dziecięca przy ul. Puszkina 38 A. 
O odbiór nagród w godzinach dyżurów 
w redakcji prosimy panie: Anitę Ko-
stecką z ul. Jana Mazurka oraz Irenę 
Konieczną z ul. Żabikowskiej.

Konkurs z bombką
Bombki choinkowej należało szu-

kać na zdjęciu na str. 2 świątecznego 
wydania „WL”. Wśród osób, które na-
desłały poprawne odpowiedzi, wyloso-
waliśmy dwie. Są to: Wanda Kołodziej 
z ul. Sobieskiego oraz Agnieszka Szaj-
stek z ul. Traugutta. Otrzymują kołdry 
antyalergiczne, ufundowane przez Be-
atę Wiśniewską – Wielkopolska Gieł-
da Odzieżowa w Poznaniu boks 169 
– Pościele Kołdry. 

Nagrody można odbierać w godzi-
nach dyżurów redakcji przy ul. Wschod-
niej 23A/62.

Władysław Szczepaniak

Świąteczne konkursy
Rozwiązania
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Życz z komórki!
Istnieje dodatkowa forma zgłaszania do redakcji życzeń do rubryk: 

Z serca i Kolacja we dwoje. Można uczynić to tradycyjnie, wpisując na bez-
płatnym kuponie treść życzeń lub pod numer 71068 wysłać SMS o treści:  
TC.WLZSERCA.(treść życzeń). Usługa ta kosztuje 1 zł netto (1,23 zł z VAT).

Przesłane w ten sposób życzenia (maksymalnie 160 znaków) będą pu-
blikowane w najbliższych numerach „Wieści Lubońskich”.W sobotę, 24 stycznia o godz. 

17 Ośrodek Kultury za-
prasza na pełen humo-

ru monodram „Mój boski rozwód” 
w wykonaniu Krystyny Podleskiej 
i w reżyserii Jerzego Gruzy.

To wzruszająca i pełna optymi-
zmu historia kobiety w średnim 
wieku, którą porzuca mąż, a córka 
wyprowadza się do narzeczonego. 
Do wypełnienia pustki Angela ma 
tylko psa i telefon. Teraz na nowo 
musi odnaleźć swe miejsce na zie-
mi, sens życia i szczęście. Po róż-
norakich perypetiach wreszcie jej się 
to udaje. Jest to tryumf kobiety, 

która nigdy nie zatraciła nie tylko 
humoru, ale i młodzieńczej cieka-
wości świata, a także dystansu do 
siebie i innych. Angela widzi nawet 
zabawną stronę swoich porażek. 
Zawsze dowcipna, czasami złośliwa, 
a zazwyczaj kpiąca z samej siebie. 
Dlatego ta opowieść to piękna ludz-
ka historia, to tryumf optymizmu 
i wiary w „kolejny lepszy dzień”. 
Wszyscy przecież szukamy miłości, 
ciepła i nie chcemy być samotni. 
Angela nam uświadamia, że jest to 
możliwe.

Wstęp wolny!
OK

Dowcipny monodram
Zaproszenie

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, tur-
niejów itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji 
i czytelników o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy
Zabawa polega na odgadywaniu 

ciekawych i charakterystycznych 
miejsc w Luboniu. Prosimy 

określić, co przedstawia opublikowa-
na fotogra�a i gdzie obiekt się znaj-
duje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), do-
starczać do Redakcji (ul. Wschodnia 
23 a lok. 62) albo wrzucać do niebie-
skich skrzynek „Wieści Lubońskich” 
na terenie miasta. Kartki z dopiskiem: 
„Zgadnij, co to” muszą być podpisane 
imieniem i nazwiskiem uczestnika 
konkursu. Wśród tych, którzy nadeślą 
poprawne odpowiedzi, rozlosujemy 
upominki. Prosimy też o nadsyłanie 
swoich propozycji (fotogra�i).

Opublikowane w ubiegłym mie-
siącu zdjęcie przedstawiało szczyt 
budynku Domu Włodarza od stro-
ny ul. Puszkina. Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy tę, któ-
rą nadesłała Stefania Spychalska 
z ul. ks. Nogali. Po odbiór niespo-
dzianki zapraszamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w godzinach 
dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

n
Dom Włodarza   fot. Paweł Wolniewicz

n
Zgadnij, jaki to obiekt i gdzie się 
znajduje?   fot. Agata Samol

10 stycznia – 8 lutego, Qn godz. 7.45-
21– adoracja Najświętszego Sakramen-
tu w ołtarzu „Dar Miłości Miłosiernej 
i Pokoju” przeznaczonym do bazyliki 
w Jamasukro (Wybrzeże Kości Słonio-
wej) – Sanktuarium bł. Edmunda Boja-
nowskiego, pl. E. Bojanowskiego – czy-
taj na str. 6

16 stycznia, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Komunalnej RML 
(Zarząd Transportu Miejskiego; spra-
wy bieżące, m.in. sprawa państwa Ko-
ściaków) – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2

19 stycznia, godz. 16-18Qn  – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: T. Zygmanowska 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
M. Szwacki – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42; P. Izydorski – Gimnazjum 
nr 1, ul. Armii Poznań 27; D. Franek – 
Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97

19 stycznia, godz. 17Qn  – otwarte 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej RML 
(kontrola wykonania dochodów budżetu 
dotyczących wpływów z podatku od nie-
ruchomości od osób prawnych – zgodnie 
z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 
rok 2015) – Urząd Miasta (pok. 201), 
pl. Edmunda Bojanowskiego 2

22 stycznia, godz. 16.30 Qn – zebranie 
sprawozdawcze Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 23 przy WPPZ SA – sala 
ROD „Nad Wartą”, ul. 3 Maja 85

23 stycznia, godz.18Qn  – balik przebie-
rańców dla dzieci – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97 – wstęp wolny

24 stycznia, godz.8.30Qn  – Turniej 
Piłki Nożnej Halowej Rocznika 2000 
–hala LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – więcej 
na str. 51

24 stycznia, godz. 17Qn  – monodram 
„Mój boski rozwód” w wykonaniu Krysty-
ny Podleskiej, w reżyserii Jerzego Gruzy 
– Ośrodek Kultury, ul. Sobieskiego 97 
– czytaj na str. 58

24 stycznia, godz. 20Qn  – bal country 
– Kowbojskie Miasteczko „Western City 
Luboń”, ul. Kwiatowa 30 – patrz str. 59

2Qn 5 stycznia, godz. 8-14 – akcja 
krwiodawcza Klubu HDK „Lubonian-
ka” – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Po-
niatowskiego 16

25 stycznia, godz.10.30Qn  – Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawcze Koła PZW „ 
Lubonianka” – świetlica Spółdzielni Miesz-
kaniowej, ul. Żabikowska 62

27 stycznia, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Organizacyjno-Praw-
nej RML (opiniowanie uchwał, sprawy 
bieżące) – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2

27 stycznia, godz. 18Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Sfery Społecznej RML 
(plan pracy na 2015 r., sprawy bieżące) 
– Urząd Miasta (pok. 201), pl. Edmunda 
Bojanowskiego 2

28 stycznia, godz. 17Qn  – otwarte po-
siedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
RML (plan pracy na 2015 r., sprawy 
bieżące) – Urząd Miasta (pok. 201), pl. 
Edmunda Bojanowskiego 2

29 stycznia, godz. 17Qn  – sesja Rady 
Miasta Luboń – Urząd Miasta (sala sesyj-
na), pl. Edmunda Bojanowskiego 2

2 lutego, godz. 16-18Qn  – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: Ł. Budzyński – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
P. Bartkowiak – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; T. Kołodziej – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; M. 
Woźniak-Patej – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97

16 lutego, godz. 16-18Qn  – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: P. Goryniak – 
Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
A. Dworaczyk – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42; M. Samulczyk – Gim-
nazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; K. 
Wilczyńska-Kąkol – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97

22 lutego,Qn  godz. 11 – piesze zwiedzanie 
Puszczykowa – zbiórka przed Centrum 
„EkoInfo”, ul. Poznańska 1 przy stacji 
Puszczykowo – czytaj na str. 51

oprac. HS
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Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  
bo zostawili ślady w naszych sercach.

Serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi  
Pawłowi Dąbrowskiemu, Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,  

Kolegom, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej naszego kochanego Męża, Ojca, Syna i Brata

śp. Marka Skwierawskiego
składa pogrążona w smutku rodzina.

CO, GDZIE, KIEDY / OGŁOSZENIA

Najbliższe spotkanie wszystkich członków klubu politycznego Samo-
rządowe Forum Obywatelskie odbędzie się w czwartek 22 stycznia 
2015 r. o godz. 18 w Bibliotece Miejskiej. Ze względu na wagę spraw 

uprzejmie proszę o obecność.
M. Tomaszyk

Przewodniczący Zarządu SFO

Spotkanie SFO

Zarząd Koła Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego nr 23 przy 
WPPZ SA zawiadamia swoich 

członków, że zebranie sprawozdaw-
cze z działalności koła za 2014 r. od-
będzie się w czwartek, 22 stycznia 
2015 r. o godz. 16.30 w sali ogród-
ków działkowych przy ul. 3 Maja 85. 

Przed zebraniem w portierni WPPZ SA 
przy ul. Armii Poznań 49, od godz. 
13 będzie możliwość nabycia znacz-
ków wędkarskich na nowy sezon,. 
Serdecznie zapraszamy.

Alfred Kremer
sekretarz koła

Zebranie wędkarzy

Serdeczne wyrazy współczucia
P. Annie Skwierawskiej

z powodu śmierci Męża

śp. Marka Skwierawskiego
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy  
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem  

to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”

Z głębokim żalem i przykrością przyjęliśmy informację o śmierci

Aleksandra Szafrana

który nieoczekiwanie odszedł 14 grudnia 2014 roku.
Aleksander był długoletnim Członkiem Wspierającym  

Ochotniczą Straż Pożarną w Luboniu,  
ale przede wszystkim kolegą i przyjacielem,  

zawsze skromny i życzliwy, nigdy nie odmówił pomocy i wsparcia.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie, znajomym  
oraz pracownikom kwiaciarni składają

Zarząd oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu

Księdzu proboszczowi kanonikowi Karolowi Biniasiowi  
z para�i św. Jana Bosko w Luboniu  

za sprawowanie mszy św. i ceremonii pogrzebowej,  
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,  

Delegacjom za udział we mszy św., o�arowane modlitwy,  
komunie św., intencje mszalne, złożone wieńce,  

wiązanki, kwiaty, wyrazy współczucia  
oraz liczny udział w ostatniej drodze

śp. Eugeniusza Gronka

serdeczne Bóg zapłać składa żona z rodziną.

Osobne podziękowana dla zakładu pogrzebowego  
„Memento Mori”  

za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej.

Klub HDK PCK „Lubonianka” organizuje 25 stycznia (niedziela) 
w godz. 8 – 14 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poniatowskie-
go 16 otwartą akcję poboru krwi. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

chcących honorowo oddać krew.
zarząd Klubu HDK

Komunikat
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Język niemiecki – korepetycje; tel. Qn

600 351 347   (097)
Angielski, korepetycje i konwersacje Qn

z dojazdem do ucznia, przygotowania 
do egzaminów i testów; tel. 513 938 628   
(pa-X-III)

Korepetycje z języka polskiego; przy-Qn

gotowanie do testów gimnazjalnych i do 
matury; tel. 602 671 580   (mt-IX-VI)

Korepetycje j. angielski z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 785 602 439   (h-433 
XII-I)

Korepetycje – matematyka, �zyka, Qn

chemia – absolwentka Politechniki; tel. 
785 602 438   (h-433 XII-I)

Chemia, �zyka, matematyka – ko-Qn

repetycje, gimnazjum; tel. 785 602 439   
(h-433 XII-I)

Angielski – korepetycje z dojazdem Qn

do ucznia; tel. 723 517 463   (h-433 
XII-I)

Fizyka, matematyka – nauczyciele, do-Qn

jazd; tel. 692 563 017   (h-459 I-VI)
Język francuski – korepetycje, tłuma-Qn

czenia; tel. 536 801 535   (r-002 I)

Praca
Zatrudnię pracowników do ochro-Qn

ny i sprzątania; tel. 669 889 940   (ws
-I-II)

Zakład dekarski przyjmie dekarzy – pra-Qn

cowników; tel. 606 666 153   (r-tw)
Zatrudnię dziewczynę jako pomoc Qn

księgowej ze znajomością księgowości/

rachunkowości na pół etatu, praca w biu-
rze w Luboniu. Proszę o CV na maila: 
ibo.priv@onet.pl   (www-I)

Emeryt szuka pracy jako ślusarz, Qn

spawacz, kierowca (do 3,5 tony) – 
z wieloletnim doświadczeniem; tel. 
517 791 080   (h-I)

Przyjmę młodego pracownika na Qn

stanowisko pomocy instalatora wod-
kan-gaz lub instalatora, tel. 605 229 377   
(h-I)

Miła, pracowita, uczciwa i rzetelna Qn

pani, bez nałogów szuka pracy dodat-
kowej, np. sprzątanie, mycie okien, za-
kupy; tel. 501 316 554   (r-I)

Poszukuję pracownika do sprzątania; Qn

tel. 601 081 554   (r-I)

Usługi
Administrowanie nieruchomościami; Qn

tel. 607 112 454   (308)

cd.  
obok

Zgony

Śluby
6.12.2014 r.

Jakub Wrzeszykowski  Qn

 i Monika Adrianna Szumnarska
Gerard Bochyński Qn

 i Agnieszka Marta Kulesza
12.12.2014 r.

Michał Jacek Kasprzyk  Qn

 i Monika Świergiel
Marek Szlachciński  Qn

 i Magdalena Przybylska

19.12.2014 r.
Andrzej Czubaszek  Qn

 i Anna Parzyszek
Krzysztof Rutkowski Qn

 i Anna Maria Dymalska
27.12.2014 r.

Jan Paweł Mejnartowicz  Qn

 i Lidia Renata Niedopad
20.12.2014 r.

Adrian Konieczny i Magdalena  Qn

 Frąckowiak (USC Kórnik)

29.11.2014 r.
Zbigniew Andrzej Bury ur. 1961 r.Qn

01.12.2014 r.
Jerzy Gallas ur. 1947 r.Qn

02.12.2014 r.
Jan Grajek ur. 1930 r.Qn

03.12.2014 r.
Jan Klaus ur. 1931 r.Qn

07.12.2014 r.
Irena Gensler ur. 1956 r.Qn

08.12.2014 r.
Helena Bagdzińska ur. 1928 r.Qn

12.12.2014 r.
Jerzy Polowczyk ur. 1946 r.Qn

14.12.2014 r.
Aleksander Szafran ur. 1957 r.Qn

25.12.2014 r.
Kazimiera Józefa Weber ur. 1923 r.Qn

27.12.2014 r.
Urszula Małgorzata Knapik  Qn

 ur. 1956 r.
Cezary Biderman
zastępca kier. USC

Nigdy nie jest za późno aby szukać Nowego Świata,
naszym celem jest żeglować poza zachód słońca

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 11 stycznia 2015 roku

w wieku 95 lat odszedł nasz kochany Tatuś i Dziadek

Zygmunt Koszyca

Sternik Jachtowy Żeglugi Śródlądowej
Honorowy Członek Jacht Klubu Wielkopolski

Mistrz Sportu
trzykrotny Żeglarski Mistrz Polski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w piątek, 16 stycznia 2015 roku o godzinie 12
w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu,  

a następnie o godzinie 13 na Cmentarzu Para�alnym  
w Luboniu-Żabikowie

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
córka Maria i wnuk Krzysztof

Pani Grażynie Leciej i Jej Rodzinie
składamy wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci Teściowej

śp. Anny Leciej

pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu

„Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pożegnać”

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy
mgr Ilonę Kusy

ukochaną wychowawczynię klasy III B,  
która na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Mężowi oraz Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia składają

uczniowie klasy III B z rodzicami
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Uwaga!  Przypominamy, że bezpłatne ogłoszenia na kuponach „PRACA” przyjmu-
jemy wtedy, gdy dotyczą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, po-
szukujemy magazyniera) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje pracy (etatu), np. tokarz 
z prawem jazdy kat. B szuka stałego zatrudnienia. Często zdarza się, że bezpłatne 
kupony wykorzystywane są jako oferowanie usług.   (red)

Projektowanie, zakładanie i konser-Qn

wacja ogrodów, oczka wodne, fontanny, 
ogrody zimowe, akwaria, rozdrabnia-
nie i utylizacja gałęzi, tel. 501 595 730   
(rr-do)

Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   Qn

(r-bs)
Karcher – czyszczenie: dywanów, Qn

wykładzin, tapicerek meblowych i sa-
mochodowych. Czyszczenie, konser-
wacja skór – auto – dom. Polerowa-
nie, zabezpieczenie lakieru. Wysta-
wiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
(h-364 XI-I)

Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, Qn

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrau-
liczne – złota rączka – tel. 503 712 456   
(r-454-I; r-001-II)

Nieruchomości
Do wynajęcia miejsce garażowe przy Qn

ul. Wschodniej 23; tel. 603 696 657   (ws
-I-II)

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe Qn

na nowym osiedlu w Luboniu – 42 m2, 
z balkonem, na parterze; tel. 500 504 453   
(h-425 XII-I)

Rybojedzko gm. Stęszew – sprze-Qn

dam działkę budowlaną, uzbrojoną 
700 m2 przy jeziorze, tel. 600 322 991   
(h-003-I-III)

Oddam w najem mieszkanie 3-pokojowe, Qn

częściowo umeblowane przy ul. Wschod-
niej; tel. 694 222 486   (h-006-I)

Wynajmę mieszkanie 34 mQn 2 przy ul. 
Żabikowskiej od zaraz (przy Pajo) tel. 
512 769 005   (b)

Oddam w najem mieszkanie 2-pokojowe Qn

z aneksem i łazienką (około 55 m2) 
przy ul. Dworcowej; tel. 601 738 902   
(h-021-I)

Inne
Skup wszystkich aut do 10 tys. zł. Umo-Qn

wa i gotówka od ręki; tel. 798 827 337   
(r-470 I-III)

cd.  
ze str. 
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ALARMOWE

KOMISARIAT POLICJIQn

ul. Powstańców Wlkp. 34, 
tel. 61 813 09 97 lub 893 10 97

POGOTOWIE RATUNKOWEQn

ul. Pułaskiego 15 – pomoc doraźna  
pon.-pt. godz. 18-8; sob., niedz.
– tel. 61 864 88 94, 
wypadki, nagłe zachorowania  
– tel. 112 lub 999

STRAŻ POŻARNAQn

ul. Żabikowska 36, tel. 
61 813 09 98, 618 102 826

STRAŻ MIEJSKAQn

ul. Dworcowa 1,
pn.-pt. 6.30 – 22, sob. 7 – 15
z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91

POGOTOWIE WOD.-KAN.Qn

Mosina, tel. 61 813 21 71, 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje

POSTERUNEK ENERGETYCZNYQn

ul. Fabryczna 4, tel. 61 813 03 02 (zgłoszenia 
usterek 6.30 – 8 i 13.30 – 14.30), tel. 24h 991 
oraz infolinia 800 66 00 06 (informacje o pla-
nowanych przerwach w dostawach prądu); 
www.operatorenea.pl

POGOTOWIE OŚWIETLENIA  Qn

DROGOWEGO
tel. 61 856 17 22 (24 h) 

 PODTOPIENIA I ZDARZENIA  Qn

 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT
tel. 697 630 824

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄTQn

Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118, 886 368 528; 
weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE

 KOM-LUBQn

www.kom-lub.com.pl, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom.lub.com.pl

 Centrum Zagospodarowania Odpa-Qn

dów – Selekt –sp. z o.o. (instalacja)
www.selekt.toensmeier.pl, ul. Piotrowo 
Pierwsze 26/27, Czempiń 
tel. 60 282 65 41; selekt@toensmeier.pl

USŁUGI KOMUNIKACYJNE

  TRANSLUBQn

ul. Przemysłowa 13, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

 ZARZĄD TRANSPORTU  Qn

MIEJSKIEGO
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań; tel. 61 834 61 26 
lub 61 633 53 19; ztm@ztm.poznan.pl
Rozkład jazdy: http://www.ztm.poznan.pl/
rozklad/

STACJA PKPQn

ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757, 
kom. (42) lub (22) 19 436

POCZTYQn

– ul. Wschodnia 22 C,  
tel. 61 899 11 40 lub 41,  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 61 813 03 52, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 3, tel. 
61 813 02 33, pn. – pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 
61 813 02 64,  pn. – pt. 8 – 18
LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTUQn

Przychodnie i Gabinety  
Lekarza Rodzinnego
- ul. Poniatowskiego 20,  

tel. 61 810 48 31
- ul. dr. Romana Maya 1 A,  

tel. 61 890 04 85
- ul. Wschodnia, tel. 61 813 03 62
- ul. Sobieskiego 55a, tel. 61 832 68 98
Po godz. 18 i w niedziele oraz święta pomoc 
doraźna – patrz Pogotowie Ratunkowe
Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM”
ul. Dworcowa,  
tel. 61 813 12 11

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO Qn

-PEDAGOGICZNA
tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ Qn

ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 19

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWA-Qn

NIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miasta, wt i pt 13-15

APTEKI CZYNNE PO 19Qn

– „Złoty Lek”, ul. Żabikow-
ska 16, tel. 61 813 08 11, pon. 
– pt. 9 – 22, sob. 9 – 18

– „Alga” CH PAJO, ul. Żabikowska 66, 
tel. 61 899 41 27, pon. – sob.  
9 – 21, niedz. 10 – 19

– „św. Józefa”, ul. Sobieskie-
go 55 a, tel. 61 893 44 99, pon.- 
pt. 8.30 – 20.30, sob. 9 – 15

– „Fama Vit”, ul. Kościuszki 51 lok. 1, tel. 
61 810 31 85, pon. –  
pt. 8 – 21, sob. 8 – 14

– „Przy Sikorskiego”, ul. Sikorskiego 44,  
tel. 61 893 16 06, pn. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Niezwykła”, ul. Fabryczna (naroż-
nik z Żeromskiego), tel. 61 810 20 69, 
pon. – pt. 8 – 20, sob. 8 – 15

– „Przy Rynku”, ul. Poniatowskiego 24,  
tel. 61 810 31 28, pon.– pt. 
8 – 20, sob. 8 – 14

– „Arnika”, pl. E. Bojanowskiego 3,  
 tel. 61 813 02 82,  
pon.– pt. 8 – 20, sob. 8 – 14

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06,  
pon. – pt. 8.30 – 20, sob. 8.30 – 14

KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, Qn

kom. 0-503 092 500

BANKOMATY 24hQn

- PKO BP – ul. Sikorskiego
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59,  

CH Pajo – ul. Żabikowska 66,  
CH Factory – ul. Dębiecka 1

INSTYTUCJE PUBLICZNE
URZĄD MIEJSKI w LUBONIUQn

pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.wokiss.pl
pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30

BURMISTRZ LUBONIAQn

Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41

MIEJSKI OŚRODEK PO-Qn

MOCY SPOŁECZNEJ
ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85

KOŚCIOŁYQn

- św. Barbary – pl. E. Bojanowskiego 12,  
 tel. 61 813 04 21

- św. Jana Bosko – ul. Jagiełły 11, 
 tel. 61 813 04 51

- św. Maksymiliana Kolbego 
– ul. 1 Maja 4, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bo-
janowskiego – pl. E. Bojanow-
skiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13

MUZEUM MARTYROLOGICZNEQn

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne
wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14

BIBLIOTEKA MIEJSKAQn

http://www.biblub.com.pl, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  
pn., śr. 12 – 20, wt., czw. 9 – 15, 
pt. 12 – 19, sob. 9 – 13 (VII i VIII: 
pt. 9 – 15, sob. nieczynne)
Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przy-
chodnia), tel. 785 874 382, pn. 11.30–18,  
wt. 9 – 15, śr. 10.30 – 17 
Filia nr 4 – ul. Sobieskiego 97 (Ośrodek 
Kultury) wt., czw. 12 – 19,  
pt. 9 – 15, tel. 607 874 382

OŚRODEK KULTURYQn

ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72,  
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15

 LUBOŃSKI OŚRODEK SPOR-Qn

TU i REKREACJI
ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

PRZEDSZKOLAQn

Publiczne:
- Nr 1 Pogodne Przedszkole,  

ul. Sobieskiego 65, tel. 61 813 01 02
- Tip-Topka Odkrywcy,  

ul. Konarzewskiego 10, tel. 61 810 23 06
- Nr 5 Weseli Sportowcy,  

ul. Osiedlowa 19, tel. 61 813 09 40
- Tęczowa Kraina, ul. Okrzei 49, 

tel. 61 893 03 59
- Małe Talenty, ul. Klonowa 21a,  

tel. 61 666 10 35
- Punkt Przedszkolny Trójeczka, 

ul. Dąbrowskiego 2a, tel. 61 813 04 42
Niepubliczne:
- Domisie, ul. Wschodnia 21/65,  

tel. 605 081 185
- Sióstr Służebniczek, pl. E. Boja-

nowskiego, tel. 61 813 01 22, w. 61
- Calineczka, ul. Poniatowskiego 42 A, 
 tel. 61 813 95 55
- Chatka Skrzatka, ul. Szkolna 68,  

 tel. 608-396-840
- Czarodziejski Ogród, ul. Kopernika 10a,  

tel. 61 639 58 08
- Kubuś Puchatek, ul. Konopnickiej 14;  

tel. 61 830 15 11
- Słoneczny Zakątek, ul. 11 Listopada 158,  

tel. 501 306 214
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700

SZKOŁY PODSTAWOWEQn

Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  
tel. 61 813 04 92
Nr 2, ul. Żabikowska 40,  
tel. 61 813 03 92
Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2 A,  
tel. 61 813 04 42
Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81

GIMNAZJAQn

Nr 1, ul. Armii Poznań 27,  
tel. 61 810 28 38
Nr 2, ul. Kołłątaja 1,  
tel. 61 893 23 16

GRUPY AA Qn

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. mie-
siąca mityng otwarty) Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul.  Źródlana 1

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKA-Qn

NIOWA „LUBONIANKA” 
ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury – pierw-
szy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Sprzedam kask narciarski dziecięcy Qn

z regulacją do 10 lat; tel. 603 393 414   
(ws)

Księgarnia internetowa DoZaczyta-Qn

nia.pl. podręczniki, beletrystyka, prze-
wodniki, albumy. Najniższe ceny. Od-
biór osobisty w Luboniu. Zapraszamy. 
DoZaczytania.pl   (h-024-1-VI)
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