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Dziękujemy na-
szym czytelnikom 
za wszelkie sygnały, 
które nam przeka-
zujecie, przyczynia-
jąc się tym samym 
do współredago-
wania Niezależ-
nego Miesięcznika 
Mieszkańców – Waszego Czasopisma. 
Wszystkie one są ważne, choć nie 
wszystkie jesteśmy w stanie poruszyć 
od razu lub zadawalająco skutecznie.

QQ Artykuł na stronie 17 o zasobach 
archiwalnych Biblioteki Kongresu 
Stanów Zjednoczonych jest właśnie 
jednym z takich sygnałów od miesz-
kańców. Po dotarciu do materiałów 
i  wstępnym opracowaniu, zakwa-
li�kowaliśmy go jako ciekawostkę 
historyczną nadającą się na „Gorące 
tematy” – polecam!

QQ Będąc dalej w historii, która jest 
dla mnie kółkiem zainteresowania, 
pokazywanym czasami na czole przez 
przyjaciół (szajbą, bzikiem, ...) nie 
mam zamiaru kryć zadowolenia, że 
jedna z  postaci, którą dla Lubonia 
odkryłem w 2006 roku – Józef �o-
mas – została patronem nowej uliczki 
w mieście – zapraszam na str. 23 do 
„Notatek Obywatela”. Dziękuję!

QQ Serce rośnie, gdy jako 60-latek (choć 
jeszcze nie dziadek) patrzę na frekwencję, 

entuzjazm i zaangażowanie uczestni-
ków Lubońskiego Biegu Niepodległości. 
Z nostalgią wspominam, gdy w grud-
niu 1990 r. (to już 27 lat?!), w pierw-
szym numerze „Wieści Lubońskich”, 
nieśmiało publicznie zapraszałem do 
wspólnego biegania – patrz przedruk 
obok. Dziś jestem dumny z tego, że tak 
wielu poddaje się temu, kształtujące-
mu także charakter, zajęciu. Gratulu-
ję pomysłodawcom, organizatorom, 
uczestnikom, kibicom, sponsorom. 
Tak trzymać!

QQ Raz w roku, właśnie w listopadzie, 
wspominamy tych, którzy w ostatnim 
roku zmarli. Modlimy się za nich lub 
o ich wstawiennictwo. Przeglądając 
NMM na str. 34 znajdziemy krótkie 
wspomnienia o  niektórych lubo-
nianach, którzy odeszli na zawsze. 
Wieczny odpoczynek...

Listków opad w pełni, jak na listo-
pad przystało, dni krótkie, dżdżyste 
pełne zadumy, może nostalgii... Ale, 
uważam, że każdy czas jest dobry na 
lekturę „Wieści Lubońskich”. Mamy 
więc nadzieję, że i tym razem znajdzie 
Państwo coś interesującego dla siebie.
Dzielcie się dobrymi i złymi wiadomo-
ściami, re�eksjami, spostrzeżeniami 
w NMM (Niezależnym Miesięczniku 
Mieszkańców).

Piotr P. Ruszkowski
redaktor naczelny  

„Wieści Lubońskich”

Biegnę za Wami

DZIĘKUJĄ ZA 
ZAUFANIEQ

Jak w pierwszym numerze „Wieści Lubońskich” – grudzień 1990 r., str. 7 – zachęcali-
śmy do wspólnego biegania   arch. „WL”
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7. edycja Lubońskiego Biegu Niepodle-
głości już za nami. – 1396 osób (1393 
biegaczy i 3 osoby na wózku) ukończyło 
rywalizację. Najlepsi (wśród mężczyzn: 
Grzegorz Kalinowski z Torunia – 31:23, 
wśród kobiet: Olga Ochal z  Bydgoszczy 
– 35:49) uzyskali bardzo dobre rezultaty. 

Dlatego uważam imprezę za udaną, mimo 
że, niestety, nie udało się nam zrealizować 
wszystkich założeń organizacyjnych – 
powiedział tuż po biegu Dyrektor im-
prezy, Adam Chudzicki.
Na drugim miejscu podium stanęli Paweł 
Tarasiuk z 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego Poznań (32:05) i Katsiaryna Pta-
shuk z  Ukrainy reprezentująca klub 
z Leszna (35:59). Po brąz sięgnęli Olek-
sii Obukhovskyi (Ukraina) z  klubu 

w Lesznie (33:20) i Justyna Papież z Ja-
rocina (37:37). Na trasie nie zabrakło 
także gwiazd, wśród których należy 
wymienić Natalię Madaj-Smolińską (zło-
tą medalistkę olimpijską w wioślarstwie) 
czy Jacka Meza Mejera (popularnego 
polskiego rapera).

Przed startem wszyscy tradycyjnie od-
śpiewali hymn Polski. Dowódca druży-
ny Plutonu Kedywu Armii Krajowej, 
podpułkownik Ludwik Misiek, w krótkiej 
przemowie odwołał  się do historii na-
szego kraju. Wspomniał o  trudnym 
okresie II  wojny światowej, której był 
uczestnikiem, i o wielkim szczęściu, ja-
kim jest dla nas niepodległa Polska. 
Życiorys Pana Ludwika to żywe świa-
dectwo czasów, w jakich przyszło mu żyć 

1396 osób na mecie
11 listopada, tradycyjnie o godz. 11.11, z ul. Wojska Polskiego (na 
wysokości Szkoły Podstawowej nr 5 i LOSiR-u) wystartował kolejny 
Luboński Bieg Niepodległości. W 10-kilometrową trasę wyruszyło aż 1643 
biegaczy. Wśród odbywających się tego dnia biegów, lubońska impreza 
cieszy się dużą renomą. To m.in. zasługa organizacji. Z roku na rok 
przybywa też patriotycznych akcentów. Widać więcej uczestników 
w barwach narodowych i całe rodziny, które przychodzą, by 
zademonstrować polskość

i  pięknej niezłomnej postawy w  walce 
o dobro naszego kraju. Następnie, wy-
strzałem z jego pistoletu zainaugurowa-
no wyścig.

– Rozpoczynając przygotowania do biegu 
miałem rozpisanych łącznie około 30 
nowych założeń do wprowadzenia – uda-

ło się zrealizować około 12-
13. Są wśród nich te naj-
ważniejsze: komplet uczest-
ników, utrzymanie odpo-
wiedniego zabezpieczenia 
imprezy, zwiększenie na-
gród w  konkursie Mistrz 
Kibicowania. Wielkim wy-
różnieniem było otrzymanie 
od Wielkopolskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki (WZLA) 
prawa do organizacji Mi-
strzostw Wielkopolski w bie-
gu na 10 km – to niewątpli-
wie ogromnie podniosło 
rangę i prestiż imprezy. Są 
oczywiście również te nie 
zrealizowane, na które 
wpływ miały różne czynni-
ki. Bieg Niepodległości ma 
ogromny potencjał, który 
według mnie jeszcze nie jest 
wykorzystany do końca. Nie 
mniej idziemy w  dobrym 
kierunku, cały czas się uczymy i rozwija-
my! – dodał Adam Chudzicki
I choć limit zapisów został wyczerpany 
na tydzień przed imprezą, to Dyrektor 
Biegu twierdzi, że w kwestii zwiększenia 
liczby uczestników w kolejnych latach, 
zarówno on, jak i cały jego zespół orga-

nizacyjny mają niezmienne zdanie – 
Limit 1500 osób w otwartym panelu za-
pisów plus około 150 miejsc do naszej 
dyspozycji – dla sponsorów, partnerów, 
zawodników elity, czyli łącznie około 1650 
osób – jest optymalny dla biegu. Myśląc 
o limicie musimy pamiętać o wielu czyn-
nikach (bezpieczeństwie uczestników, 

bazie logistycznej, szerokości ulic i do-
stępności miejsc parkingowych).
Mimo że Luboński Bieg Nie-
podległości już się zakończył 
to A. Chudzicki ma już 
w  głowie kolejną imprezę 
biegową, której również jest 

cd.  
na str. 
4

Q
Przed biegiem słowo okolicznościowe wygłosił podpułkownik Ludwik Misiek ze 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Obok dyrektor biegu Adam Chu-
dzicki   fot. Jacek Domański

Q
Start 7. Lubońskiego Biegu Niepodległości z ul. Wojska Polskiego, po rannym desz-
czu ulice były śliskie. Dodatkową salwę z broni długiej oddali przedstawiciele Lu-
bońskiego Bractwa Kurkowego (z lewej)   fot. Jacek Domański

Q
Na trasie biegu   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Rodzinne kibicowanie i uwiecznianie na fotogra�i przy skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego i Poprzecznej   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Biegacze na ul. ks. Streicha z wózkami dziecinnymi 
i patriotycznymi elementami. Niektórzy biegli  nie 
licząc na wysoki wynik, ale by manifestować polskość. 
Można było spotkać zawodników w okolicznościo-
wych koszulkach, z �agami narodowymi, balonami 
itd., a nawet z psami   fot. Paweł Wolniewicz
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cd.  
ze str. 
3

cd.  
na str. 
55

Z takim nietypowym pytaniem zwróci-
liśmy się do mieszkańców naszego mia-
sta. Ciekawi byliśmy, jak aprobujemy 
taką masową imprezę, która odbywa się 
obok nas? Pośrednio odpowiadamy so-
bie na pytania: jak bardzo utożsamia-
my się z tym świętem oraz w jakim za-
kresie i dlaczego nam przeszkadza?

QQ Zdecydowana większość pytanych 
69,2% uważa wrastający w tradycję Bieg 
Niepodległości, który odbywa się właśnie 
w to święto, za coś dobrego. Z komenta-
rzy, jakie odnotowaliśmy: „Bardzo dobra 
tradycja”, „Jak jest ulica zamknięta, to jest 
spokojnie pod oknem”, „Chyba nikomu 

to nie przeszkadza”, „Bardzo dobra or-
ganizacja imprezy”, „Sam biegam, idea 
super, organizacja kiepska i wciąż ta sama 
trasa, mimo remontów ulic”, „Koncepcja 
dobra, ale w inny dzień”, „Bo żadnych in-
nych biegów w Luboniu nie ma”, „Biegnę 
zawsze – super pomysł”, „Sport to zdro-
wie”, „Pomagałem w organizacji”, „Dużo 
młodych osób się angażuje”, „Fajne pie-
lęgnowanie tego święta”, „Szkoda, że to 
jedyny bieg w Luboniu”, „To święto ulic 
związanych z tym wydarzeniem: 11 Li-
stopada czy Wojska Polskiego”.

QQ Wśród przeciwników imprezy, których 
było wśród ankietowanych 16,6%, padały 

Sondaż
Czy to dobrze, że w tradycji Lubonia jest Bieg Niepodległości, 
organizowany w święto 11 listopada?

m.in. takie argumenty: „To blokowanie 
miasta”, „Co to ma wspólnego z obcho-
dami niepodległości? Ci, co biegają, 
powinni pojechać do Warszawy i tam 
obchodzić”, „Jak będzie jeszcze 10 lat, 
to nazwę go wtedy tradycją”, „Miesz-
kam na ulicy, która jest zamknięta w ten 
dzień”, „Bardzo utrudnia ruch drogowy”, 
„Powinien się odbywać nad Wartą, żeby 
nie paraliżować ruchu w mieście”.

QQ Nie mający zdania dodawali niekiedy: 
„Może być”, „Kto chce niech biega”, „Bieg 
prowadzi do paraliżu komunikacyjnego, 
ale z drugiej strony to jedyny bieg w mie-
ście?”, „Tak i nie. Jest fajny, tym bardziej, że 
nie ma innych biegów, jednak zamknięte 
mogłyby być ulice o mniejszym natężeniu 
ruchu, a nie 11 Listopada i Wojska Polskiego”.

QQ Internauci głosowali: 79% – „Tak”; 
16% – „Nie”; 6% – „Nie mam zdania”.

Odpowiedzi mieszkańców

69,2%

1%
Nie ma zdania

10,4%

TAK
NIE

Odmówiło 3,8% 

16,6%

Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Magda Wieczorek, Maria Wie-
czorek, Rafał Wojtyniak (Internet) oraz 
Paweł Wolniewicz.

oprac. PPR

1396 osób na mecie
organizatorem – Bieg Tropem 
Wilczym z okazji Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych (4 marca 
2018 r.), na który już dziś za-
praszam. – Mam w  głowie 
kilka projektów – jeden z nich 

jest na etapie podstawowym, czas pokaże. 
Organizatorem zostałem trochę z  przy-

padku – jak widać idzie mi to nieźle. 
Moim marzeniem od zawsze była jednak 
praca trenerska. Miałem to szczęście, że 
jako nastolatek tra�łem do bardzo dobre-
go trenera – Włodzimierza Wegwertha, 
który wiele mnie nauczył i zaraził pasją 

do tego sportu. Dlatego ciągnie mnie przez 
cały czas do trenerki.
Nowością tegorocznej imprezy była kla-
sy�kacja w ramach Mistrzostw Wielko-
polski w biegu na 10 km, którą wygrali 
Paweł Tarasiuk i Justyna Papież. Podczas 
7. edycji biegu zostały rozegrane również 
Mistrzostwa 31.  Bazy Lotnictwa Tak-

tycznego w  Krzesinach, Mistrzostwa 
Mobilnej Jednostki Dowodzenia Ope-
racjami Powietrznymi oraz Mistrzostwa 
Szkoły Aspirantów Państwowej Straży 
Pożarnej. Ponadto nagrodzono: najlepszą 
luboniankę i  lubonianina (Katarzyna 

Strzałkowska, Mateusz 
Kaczmarek) oraz 15 kate-
gorii wiekowych. Jak co 
roku uhonorowano też 
unikatową kategorię bie-
gu: z biało-czerwoną �agą 
oraz osoby na wózku.
Sponsorem głównym im-
prezy była �rma „Luvena”, 
o współpracy z organiza-
torami udało nam się po-
rozmawiać z  Aleksandrą 
Lepke z  działu personal-
nego. – Współpracę z orga-
nizatorami LBN oceniamy 
bardzo dobrze. Między 
innymi z  tego powodu, po raz kolejny, 
a dokładnie piąty, Luvena jest sponsorem 
LBN. Każdego roku w  biegu uczestniczy 
kilkuosobowa grupa naszych pracowników 
i zawsze pozytywnie oceniają przygotowa-
nie i  atmosferę imprezy. Organizatorzy 
dbają o bezpieczeństwo biegu i jest to dla 
nas bardzo ważne. Nie sposób nie wspo-
mnieć, że LBN ma fantastycznych kibiców, 

którzy potra�ą dodać 
energii zawodnikom. 
To również z  myślą 
o  nich włączamy  się 
w imprezę, przekazu-
jąc środki na organi-
zację biegu. Kibiców 
każdego roku wypo-
sażamy w  kołatki 
i trąbki, aby dopingo-
wali biegaczy nie tyl-
ko oklaskami i okrzy-
kami. Ponieważ sie-
dziba �rmy jest w Lu-
boniu, to w  sposób 
naturalny skupia-
my się na najbliższym 

otoczeniu. Angażujemy się w liczne inicja-
tywy lubońskiej społeczności i chciałabym 
podkreślić, że to nie tylko te sportowe, ale 
również prozdrowotne oraz kulturalne. 
Luvena jest kojarzona ze spon-
soringiem LBN, „Pogoni za 
Wilkiem” i Lubońskiego Klubu 
Tenisa Stołowego, jednak tak 
naprawdę to tylko niewielka 

Q
Grupa kibiców ze Stowarzyszenia „Wspólna Droga”   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pierwszy na metę z nr. startowym 6 wpadł Grzegorz Kali-
nowski z Torunia   fot. Jacek Domański

Q
Pierwszą kobietą na mecie była z nr. startowym 2 Olga Ochal 
z Bydgoszczy   fot. Jacek Domański
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ul. Traugutta 28 A  
www.newhousedevelopment.pl

Komorniki ul. Żabikowska 

Luboń ul. Kręta

Poznań - Dębiec ul. Bielska 

W tym dniu do lubońskiej świątyni, tuż 
przed godz. 13 weszło w procesji 20 ka-
płanów i służba liturgiczna. Przy wypeł-
nionych wiernymi ławach, wystawionych 
pocztach sztandarowych Lubońskiego 
Bractwa Kurkowego i miejscowych grup 
i para�alnych, Eucharystii przewodniczył 
Arcybiskup Metropolita Poznański – ks. 
Stanisław Gądecki, przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Historyczne 
chwile uświetnił śpiewem chór „Bard”. 
Homilię wygłosił główny celebrans – ks. 
Metropolita.
Niech przykład ks. Stanisława Streicha, 
który dla II Rzeczypospolitej był tym, kim 
dla czasów PRL-u był ks. Jerzy Popiełusz-
ko – umacnia każdego z nas w pracy na 
rzecz Królestwa Bożego, tak w okoliczno-
ściach sprzyjających, jak i w niesprzyja-
jących – apelował Arcybiskup w kazaniu. 

Na wstępie przypomniał, że kilka dni 
wcześniej w  murach kościoła św. Jana 
Bosko rozpoczął się na poziomie diece-
zjalnym proces beaty�kacyjny zastrze-
lonego przed 79. laty, podczas Mszy św. 
dla dzieci – ks. Stanisława Streicha (czy-
taj na str.  15). Wskazał na działalność 
duszpasterską młodego lubońskiego 
kapłana, który założył Akcję Katolicką, 
Towarzystwo Robotników Katolickich, 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Kru-
cjatę Eucharystyczną, Papieskie Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary. Za pośrednictwem 
Caritas pierwszy proboszcz lubońskiej 
para�i rozdzielał zapomogi ubogim. – 
Był ofiarnym pasterzem, szukającym 
przede wszystkim ludzi oddalonych od 
Boga, których zagubienie napawało go 
bólem – podkreślił abp Gądecki. W dal-
szej części homilii wspomniał, że wieść 

o zgonie ks. Streicha wywołała najpierw 
przerażenie i przygnębienie, a następnie 
współczucie dla kapłana zamordowane-
go w tak młodym wieku. Po całej Polsce 
rozlała się wówczas fala protestów prze-
ciwko metodom walki komunistycznej. 
Protest ten objawił się mnóstwem listów 
skierowanych do ordynariusza oraz licz-
nymi wiecami i zebraniami stowarzyszeń 
kościelnych i  świeckich, wyrażającymi 
potępienie dla tej zbrodni. Następnie 
główny celebrans podkreślił, że o�ara 
życia księdza Streicha, zbiegająca  się 
w czasie z męczeństwem tysięcy chrze-
ścijan w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, 
w Hiszpanii i Meksyku, stanowiła zapo-
wiedź bliskiej agresji na cywilizację eu-

ropejską, której dopuściły  się wkrótce 
dwa sprzymierzone ze sobą totalitary-
zmy, narodowy i międzynarodowy so-
cjalizm. Ponadto wspomniał o funkcjo-
nującej przy naszej para�i Grupie Mo-
dlitewnej Księdza Streicha, modlącej się 
w intencji owocnego przebiegu procesu 
beaty�kacyjnego, oraz o poniedziałko-
wych Koronkach do Miłosierdzia Boże-
go odmawianych przez Caritas w  tej 
intencji.
Po zakończeniu Mszy św., idąc dziedziń-
cem świątyni Arcybiskup błogosławił 
i z uśmiechem pozdrawiał zgromadzo-
nych  i  chętnie pozował do zdjęć 
z uczestnikami Eucharystii.

PAW

Dobre, bo w Luboniu

Liturgia w intencji kandydatów na ołtarze
Wzorem lat ubiegłych pierwsza niedziela po Uroczystości Wszystkich Świętych (5 listopada) była obchodzona w Archidiecezji Poznańskiej jako dzień 
modlitw o beaty�kację i kanonizację kandydatów na ołtarze. W tym roku po raz pierwszy w historii uroczystą liturgię sprawowano nie w Katedrze 
Poznańskiej, a w lubońskim kościele św. Jana Bosko. Nabożeństwo na cały świat transmitowała TVP Polonia. Przy tej okazji podczas okolicznościowej 
Mszy św. prezentowano wspaniałe postacie wiernych Archidiecezji, wśród nich m.in. związanych z Luboniem Sługę Bożego ks. Stanisława Streicha i bł. 
Edmunda Bojanowskiego, będące przykładem głębokiej wiary i wcielania w życie Ewangelii

Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Q
Uroczystej Mszy św. transmitowanej na cały świat przez TVP Polonia, w asyście 
dwudziestu kapłanów przewodniczył Arcybiskup Metropolita Poznański – ks. Sta-
nisław Gądecki   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Główny celebrans podczas wygłaszania homilii, w której przybliżył nam postacie 
kandydatów na ołtarze, najwięcej uwagi poświęcił Słudze Bożemu ks. Stanisławowi 
Streichowi   fot. Paweł Wolniewicz
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Marek Gruczyński, mieszkaniec Lubonia, 
wspólnie z Jakubem Palickim, zajęli dru-
gie miejsce w modelarstwie kolejowym 
podczas tegorocznych Targów Hobby, 
które wraz z imprezami Happy Baby oraz 
Aqua&ZOO odbyły się w weekend 7-8 
października. Na 1000 m2 prawie całego 
pawilonu nr 3 na terenie MTP (Między-
narodowych Targów Poznańskich) moż-
na było podziwiać miniaturowy świat 
modelarstwa: samochodowego, lotnicze-
go czy kolejowego. Te ostatnie to makie-

ty w  różnych skalach od H0 (1:87) – 
najbardziej popularna, do mniejszych 
np. TT – (1:120). Modelarze dzielili się 
tam wiedzą, doświadczeniami, kupowa-
li niezbędne akcesoria hobbystyczne 

niezależnie od wieku i stop-
nia zaawansowania.
Lubonianin Marek Gruczyń-
ski specjalizuje  się m.in. 
w elektronice do makiet ko-
lejowych. Jak przyznał, mo-
delarstwem kolejowym 
przed wieloma laty zaraził 
go wujek, Grzegorz Andry-
siak (brat mamy), mieszka-
jący wtedy przy ul. Okrzei, 
który podarował mu pierw-
szą kolejkę. Zafascynowany 
światem miniatur wykonał 
wówczas makietę około 
2x3 m w skali TT.
Mieszka od urodzenia, czy-
li 1966 r., w Luboniu. Naj-
pierw przy ul. Okrzei, póź-
niej Juranda, a  obecnie 
Żabikowskiej (w Lubonian-

Dobre, bo hobbystyczne

Modelarstwo kolejowe

Q
Uhonorowany dyplomem i medalem – Marek Gruczyński, przed makietą moduło-
wą biorącą udział w tegorocznych targach. Przedstawia cegielnię Międzychód – 
w miarę wiernie odtworzoną z dokumentacji – rzeczywistość lat 80 XX w. Tworzył 
ją wspólnie m.in. z Jakubem Palickim, z którym kilkukrotne odwiedzili interesujące 
ich miejsce. Oprócz wywiadów z miejscową ludnością, dokonywali pomiarów, 
zrobili tysiące zdjęć (także szczegółów zachowanych budowli), kopii starych pla-
nów oraz fotogra�i archiwalnych. Ten znormalizowany moduł będzie połączony 
z innymi, wykonanymi przez kolegów modelarzy. Wspólnie będą stanowić makietę 
miniaturowej, ruchomej rzeczywistości. Sterowanie elektroniczne taki-
mi makietami to właśnie specjalność lubonianina Marka Gruczyńskie-
go. Na zdjęciu przed nim – prezentowane na targach elementy o facho-
wo brzmiących nazwach – system zabezpieczenia ruchu kolejowego 
SBL czy zestaw sterowania DCC w systemie LocoNet, a także logo Tar-
gów Hobby   fot. Jakub Palicki

cd.  
obok

Q
Diorama, czyli miniaturowe przedstawienia jakiejś 
rzeczywistości (tu: na półce długości 60 cm), wymy-
ślona i wykonana z różnych materiałów przez Marka 
Gruczyńskiego – przystanek kolejowy w Katarzyno-
wie (nazwa przystanku od imienia żony), �kcyjnym 
miejscu i rzeczywistości – zdobi teraz ścianę miesz-
kania   fot. Marek Gruczyński
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ce). Jest absolwentem SP 2. Przed pię-
cioma laty, po 20  latach przerwy po-
wrócił do zainteresowań. Obecnie jest 
zrzeszony w Klubie Modelarzy Kole-
jowych, który mieści  się w  Zespole 
Szkół Komunikacyjnych przy ul. Fre-
dry  13 w  Poznaniu. Skupia ok. 70 
członków, od modelarzy, po sympaty-
ków czy pasjonatów historii kolei. 
W dalekich planach Marka Gruczyń-
skiego jest wykonanie makiety luboń-
skiego węzła towarowego sprzed lat, 
znacznie obecnie zredukowanego.

Imprezom 6-7 października towarzyszył 
„Rodzinny Weekend na Targach”, a w in-
nych pawilonach prezentowano m.in. 
takie dziedziny jak: fantasy, numizma-
tykę, �latelistykę, gry planszowe, komik-
sy itd. Specjalne miejsce mieli też pasjo-
naci małych zwierzaków, od pająków po 
ptaki.

PPR

Zaproszenie
25-26 listopada odbędą  się tego-
roczne „Katarzynki” (uroczystość 
św. Katarzyny – patronki kolejarzy). 
W  Poznańskim Klubie Modelarzy 
Kolejowych przy ul. Fredry zostaną 
zorganizowane drzwi otwarte. Można 
będzie podziwiać m.in. dwie makie-
ty składające się z ok. 10 modułów 
każda, a  przedstawiające miasto 
Międzychód i Międzychód letnisko.

Pomiędzy Frankfurtem nad Odrą-Mar-
kendorf a Poznaniem-Krzesiny w latach 
1940-1943 istniało przynajmniej 37 obo-
zów pracy przymusowej dla Żydów, 
Polaków, radzieckich jeńców wojennych 
oraz więźniów policji ze wszystkich kra-
jów znajdujących  się pod niemiecką 
okupacją.
O polsko-niemieckiej podróży szlakiem 
autostradowych obozów pracy przymu-
sowej dla Żydów (Reichsautobahnlager) 
wzdłuż budowanej wówczas autostrady 
na odcinku od Poznania do Świecka, 
w poszukiwaniu informacji oraz dowie-
dzenia się, w jaki sposób upamiętniono 
historię tych miejsc martyrologii po 
1945 roku, pisaliśmy w  listopadzie ub. 
roku (czytaj: „WL” 11-2016, s. 18). Z ko-
lei w czerwcu tego roku („WL” 06-2017, 
s.40) informowaliśmy o prezentacji wy-
ników projektu „Praca przymusowa 
między Frankfurtem nad Odrą a Pozna-
niem Autostrada”, realizowanego przez 
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 
oraz Instytut Historii Stosowanej (Insti-
tut für angewandte Geschichte) we Frank-
furcie nad Odrą, w ramach którego przed 
ponad rokiem podróż odbyliśmy. Uwień-
czeniem projektu jest wydana niedawno 
książka autorstwa Matthiasa Diefenbacha 
i Michała Maćkowiaka pt. „Praca przy-
musowa i autostrada między Frankfur-

tem nad Odrą a  Pozna-
niem 1940-1945”, wydana 
nakładem Instytutu Histo-
rii Stosowanej – Społe-
czeństwo i Nauka w Dia-
logu we Frankfurcie nad 
Odrą.
Bogato ilustrowana publi-
kacja, w sztywnej oprawie 
i wymiarach 26 x 21 cm 
jest napisana w  językach 
polskim i  niemieckim 
oraz liczy 158 stron. Do-
łączono do niej Przewod-
niki Raphaela Junga 
i Martina Adama nagrane 
na płytach CD w obu ję-
zykach. Książka i audycja 
radiowa, posługując  się 
odmiennymi środkami 
przekazu, rzucają światło 
na różne aspekty, zapra-
szając do podróży w czasie 
i przestrzeni, którą można 
odbyć w  sensie przeno-
śnym, ale również dosłownym, jadąc 
autostradą i  słuchając płyty CD, lub 
odwiedzając częściowo zachowane obo-
zy autostradowe.
Przewodnik audio i  broszura są do-
stępne nieodpłatnie na stronie: www.
instytut.net, natomiast wersję druko-

Dobre, bo wydane

Autostrada śmierci czy wolności?
Książka

waną, dzięki wsparciu Fundacji „Pa-
mięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” 
oraz Fundacji Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, można otrzymać również 
nieodpłatnie pisząc na adres: m.die-
fenbach@instytut.net.

PAW

Q
Pracownik Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, 
współautor książki i koordynator badawczego projek-
tu na terenie Wielkopolski – Michał Maćkowiak pre-
zentuje niedawno wydaną książkę    
fot. Paweł Wolniewicz
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Produkujemy nawozy mineralne od ponad 100 lat!
Jesteśmy dużym Zakładem produkcyjnym.
Obecnie zatrudniamy ponad 270 pracowników.
Inwestujemy w nowoczesne technologie, bezpieczeństwo 
i poprawę warunków pracy oraz rozwój zawodowy naszych pracowników.

Prosimy o załączenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
W ynagrodzenie podstawowe plus premia
B ezpieczne miejsce pracy
S tabilizację - pracę w firmie posiadającej solidną pozycję na rynku
O twartość na nowe pomysły (można zdobyć atrakcyjne nagrody finansowe w ramach corocznych konkursów racjonalizatorskich)
U dział w sportowych konkurencjach pracowniczych zakończonych nagrodami finansowymi. Bezpłatny udział w imprezach sportowych sponsorowanych przez LUVENĘ
M ożliwość korzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie 
do wypoczynku letniego,pożyczkę na cele mieszkaniowe, dopłatę do karnetów sportowych, imprez o charakterze kulturalno-oświatowym lub turystycznych
U czciwe rozliczanie godzin pracy i przyjazną atmosferę
S zkolenia
 Zakwaterowanie - w przypadku osób spoza Wielkopolski i obywateli innych państw.

Od kandydatów oczekujemy:
Gotowości do pracy w ruchu ciągłym, w systemie zmianowym (trzy zmiany: 6-14,14-22, 22-6)
Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Do głównych obowiązków pracownika produkcji należy:
 Obsługa linii produkcyjnej, załadunek i rozładunek towarów

Miejsce pracy - Luboń k/ Poznania
Zatrudnimy - Pracowników Produkcji

Zainteresowanych prosimy o przesłanie ofert do Działu Personalnego LUVENY S.A. 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

LUVENA S.A.
62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1

tel. (061) 8900 100, fax (061) 8900 400
, e-mail: www.luvena.pl kadry@luvena.pl

(Y
1

0
1

3
)

W październiku pisaliśmy o laureatach 
tegorocznego Konkursu Miejskiego „Zie-
lony Luboń”, którego zwycięzcą w kate-
gorii „najpiękniejszy ogród” zostali pań-
stwo Elżbieta i  Robert Korczowie 
z ul. Tuwima 5. Doprawdy, przechodząc 
tą ulicą trudno sobie wyobrazić, że na 
tyłach domu laureatów znajduje się tak 
imponująca oaza zieleni. W jesienny czas 
chętnie wracamy pamięcią do budzą-
cej się wiosny i letnich miesięcy spędza-
nych na łonie natury – zwłaszcza, gdy 
za oknem ponuro.

Ogród to moja pasja, tu wypoczywam, tu 
realizuję swoje hobby – powiedział Ro-

bert Korcz. Niechęt-
nie wyjeżdża na 
weekendy – woli 
zawiesić hamak 
między drzewami 
w  ogrodzie, poło-
żyć  się w  nim 
i   w s ł u c h u j ą c 
w  szmer wody 
w  pięknie położo-
nym oczku, snuć 
plany związane 
z  systematycznym 

upiększaniem ro-
dzinnego zieleńca. 
Od urodzenia miesz-
ka w  Luboniu, po-
c z ąt kow o  pr z y 
ul.  Świerczewskie-

go 55 (dziś 3 Maja), w domu dziadków. 
Ukończył Szkołę Podstawowa nr 3, na-
stępnie Szkołę Zawodową i Technikum 
Budowlane w Poznaniu. Od wczesnego 
dzieciństwa interesowało go wszystko, 
co działo  się w  ogrodzie. Bakcyla za-
szczepił mu dziadek Stefan Gronek – 
ogrodnik, który cierpliwie poświęcał czas 
wnukowi i zawsze miał go tyle, ile trze-
ba. Po zakupieniu działki o powierzchni 
1080  m2 przy ul. Tuwima  5 wraz ze 
starym domem, Robert Korcz wraz z ro-
dzicami i  poślubioną Elżbietą (z  d. 
Schröedter, pochodzi z Górczyna), prze-
nieśli  się w  zielone miejsce. Następnie 
pan Robert, budowlaniec, rozebrał stary 
dom, pozostawiając fundamenty, i  na 
jego miejscu wybudował nowy, w którym 
wraz żoną i dziećmi – Joanną i Toma-
szem – mieszkają do dziś. Tomasz jest 
dietetykiem, a Joanna absolwentką Wyż-
szej Szkoły Umiejętności Społecznych 
w Poznaniu. To właśnie dzieci zgłosiły 
ogród rodziców do tegorocznej edycji 
konkursu (zrobiły to bez ich wiedzy, 
chcąc zrobić niespodziankę). Początko-
wo rodzice pana Roberta w  ogrodzie 
założyli sad i uprawiali warzywa. – Byli 
bardzo oporni na moje propozycje prze-
kształcania ogrodu w ozdobny – wspo-
mina laureat konkursu. Jednak z czasem 
udało się ich przekonać, że przydomowa 
przestrzeń może wyglądać zupełnie ina-
czej. Zaczęło  się od wykarczowania 
60. krzewów agrestu i dzikich śliw (mi-

Oaza przy ul. Tuwima rabelki). Nie-
które rośliny, 
np. 40-letni, zi-
mozielony 
bukszpan, zo-
stały przeniesio-
ne z  ogrodu 
dziadków przy 
ul. Świerczew-
skiego. Przed 
18. laty powsta-
ł o  p i ę k n i e 
wkomponowa-
ne w  część 
ozdobną ogro-
dowe oczko 
wodne, do któ-
rego pan Robert 
wpuścił ryby. 
Jest to faktycz-
nie jego oczko 
w głowie. Obec-
nie pływają w nim m.in.: japońskie kar-
pie koi, karasie, liny, złote orfy, natomiast 
wiosną odbywa się tarło i woda w oczku 
wygląda jakby się gotowała. Nieopodal 
stoi stara pompa ogrodowa „Abisynka”, 
w której gnieżdżą się kosy. Państwo Kor-
czowie nasadzali dziesiątki drzew, krze-
wów ozdobnych i  kwiatów. Obecnie 
można podziwiać tu ponad sto gatunków 
roślin. Są wśród nich m.in.: sosna hima-
lajska, klony, kosodrzewina, cisy, tuje 
ozdobne, bukszpan i mnóstwo kwiatów. 
Całość uzupełniają bluszcze oraz skal-
niaki. Kwiatami opiekuje  się pani Elż-
bieta. Samo formowanie bukszpanu 
zajmuje jej pół dnia, ale efekt jest impo-
nujący, bowiem wycina na nim około 

czterdziestu kształtnych, symetrycznych, 
wiecznie zielonych kul. W tej oazie zie-
leni schronienie znajdują jeże i  różne 
gatunki ptaków. Wodę z oczka piją rów-
nież siadające na nim dzikie kaczki. 
Przed pięcioma laty, w tylnej części ogro-
du pan Robert wybudował basen kąpie-
lowy o powierzchni 24 m2 i głębokości 
110 cm, który jeszcze bardziej podkreśla 
wypoczynkowo-rekreacyjny charakter 
ogrodu. Woda w nim jest lazurowa i czy-
sta, a w słoneczne dni lata również cie-
pła. Warto podkreślić, że ogród, w któ-
rym rodzina chętnie przebywa niezależ-
nie od pory roku, w całości zaaranżował 
i urządził pan Robert.

PAW

Q
Dom państwa Korczów tonie w zieleni, z lewej strony uformo-
wany przez panią Elżbietę bukszpan   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Pan Robert co-
dziennie karmi 
ryby w ogrodo-
wym oczku   fot. 
Paweł Wolnie-
wicz
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Nowe przedsięwzięcia publiczne, społeczne, prywatne, sygnały od czytelników 

To miejsce jest przeznaczone 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. Żabikowskiej 23 otwarto mieszalnię lakie-
rów samochodowych i przemysłowych „Far-Lak” 
oferującą farby, lakiery, spraye, dodatki. Funkcjo-
nuje od pn. do pt. w godz. 8 – 16. Więcej informacji 
pod numerem 510 235 328.   fot. Natalia

Pod koniec października punkt nc+ poznańskiej 
Firmy Handlowo-Usługowej MsaT, od dwóch 
lat funkcjonujący jako wolnostojące stanowisko 
w holu Intermarchè, przeniósł się do lokalu za 
kasami (w sąsiedztwie apteki). Punkt oferuje 
sprzedaż telewizji i  Internetu i  jest czynny od 
pn. do pt. w godz. 12 – 20 oraz w soboty 10 – 14.   
fot. Paweł Wolniewicz

Nowy pub „Fyrtel Luboń-sky” przy ul.  Ko-
ściuszki 102 (wejście od strony Poniatowskiego) 
jest czynny 7 dni w tygodniu: od pn. do czw. 
w godz. 16 – 23, w pt. i sob. 16 – 2, a w niedz. 
15 – 23.45. Są tu napoje alkoholowe i bezalkoholo-
we oraz drob-
ne przekąski. 
Lokal moż-
na zarezer-

wować. W  okresie letnim, na zewnątrz ma 
funkcjonować ogródek. Więcej pod numerem 
575 727 325.   fot. Natalia

Przy ul.  Sobieskiego  24 (naprzeciw stacji 
benzynowej „Orlen”) otwarto mieszalnię 
lakierów samochodowych i przemysłowych 
„Lackart”. Firma funkcjonuje od pn. do pt. 
w godz. 8 – 16 i oferuje nie tylko materiały 
oraz dodatki lakiernicze, ale też artykuły 
maskujące i narzędzia lakiernicze. Więcej 
informacji pod numerem  793  44  77  03.   
fot. Natalia

Przy ul. Sobieskiego wybudo-
wano kolejną zatokę autobuso-
wą z  oszczędności budżeto-
wych. Na początku roku, w ra-
mach tej samej inwestycji, po-
wstała zatoka na wysokości 
restauracji „Verona” wraz 
z chodnikiem od ul. Targowej 
do ul. Panka. Teraz wykonano 
podobne przedsięwzięcie po 
przeciwnej stronie – przy stacji 
paliw „Orlen”, z  trotuarem od 
Fabrycznej do ul. Kalinowej. 
Prace prowadziła �rma Roboty 
Drogowe Ratajczak Sp. z  o.o. 
z  Czerwonaka. Obie budowy 
kosztowały 360  000  zł (cena 
kosztorysowa).
Jak już informowaliśmy („WL” 03-2017, 
str. 11), w ub. roku miasto bezskutecznie 
próbowało pozyskać środki z  Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę 5 zatok 
w ciągu ul. Sobieskiego, zakup autobu-
sów i modernizację sygnalizacji świetl-

nej. Ponieważ był gotowy projekt i zała-
twiono formalności, podjęto decyzję 
o wykonaniu po kolei wszystkich plano-
wanych zatok wraz z dojściami do przy-
stanków przy użyciu środków własnych.

(S)

Dwie w jednym

Q
Nowa zatoka autobusowa na ul. Sobieskiego 
(przy Orlenie), w komplecie z wybudowaną na 
początku roku przy ‘Veronie” (z prawej)    
fot. Hanna Siatka
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ZAPRASZAMY DO SKLEPU FIRMOWEGO

W GALERII A2 POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 440,442

Sklep Firmowy
WIRY

ul. Komornicka 92
tel. 618106 789

www.chwirot.pl

(Y
6

2
7

2
)

Pierwotnie planowano rozbudowę ist-
niejącego obiektu o nowy segment wraz 
z  łącznikiem. Okazuje  się jednak, że 
ingerencja w  bryłę historycznego już 
budynku jest niemożliwa. W głębi dział-
ki stanie więc odrębny, piętrowy gmach 
dla przedszkola. Za nim przewidziano 
plac zabaw dla dzieci. Obecny budynek 
będzie miał prawdopodobnie inne niż 
dotychczas przeznaczenie. Pomiędzy 
budynkami zaplanowano miejsca par-
kingowe.
W nowym obiekcie o  obrysie ok. 
32 x 23 m mają być dwie kondygnacje 
(po ok. 630 m2 każda). W budynku bę-

dzie 8 sal dydaktycznych (oddziałów) 
o  powierzchni po ok. 70  m2 (po 4 na 
kondygnacji). Przy każdej przewidziano 
zaplecze i węzeł sanitarny. Na parterze 
wydawalnia posiłków z windą do trans-
portu jedzenia na piętro, zmywalnią 
naczyń i  przechowywalnią artykułów 
oraz m.in. sala do ćwiczeń. Na piętrze 
dodatkowo gabinety i m.in. pomieszcze-
nie do wypoczynku dla personelu. 
Obiekt będzie przystosowany dla niepeł-
nosprawnych i przyjmie 200 dzieci.
O terminach i  szczegółach inwestycji 
będziemy informować.

HS

Koncepcja dla przedszkola
Miasto dysponuje koncepcją architektoniczną nowej siedziby 
Publicznego Przedszkola nr 1 (Pogodne) przy ul. Sobieskiego 65 
i pozwoleniem na jej budowę

Q
Wizualizacja nowego budynku Pogodnego Przedszkola (nr 1) przy ul. Sobieskiego

Q
Koncepcja zagospodarowania działki miejskiej przy ul. Sobieskiego 65. Z lewej – 
budynek Przedszkola nr 1, z prawej – planowana nowa siedziba dziecińca z placem 
zabaw. Pomiędzy budynkami – miejsca postojowe dla samochodów. Z lewej – 
wjazd i wejście na teren placówki – od ul. Sobieskiego

Q
Budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego 65 pochodzi z 1904 r. i powstał na 
działce zakupionej od Mateckiego jako pierwsza szkoła polska we wsi Lasek (mie-
ścił wtedy jedną izbę szkolną oraz mieszkanie nauczyciela)   fot. Hanna Siatka
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Na wiosnę, w marcowym numerze „WL” 
w cyklu „Sól w oku” na str. 13 w arty-
kule „Trzymam się płotu” pokazaliśmy 
zły stan chodnika w  odnodze ul.  Ko-
ściuszki w stronę Lubonianki, na ty-
łach boiska Szkoły Podstawowej nr 2. 
W  następnym miesiącu, na str.  21 
emerytka pytała władzę, kiedy chod-
nik ten zostanie naprawiony. W od-
powiedzi udzielonej przez burmistrza 
Michała Popławskiego wskazany frag-
ment miał być przedmiotem rozpatry-
wania przez Komisję Komunalną pla-
nów na 2018 rok.
Sygnał został ponowiony w  sierpniu, 
w szerokim materiale „Stąpać przyjaź-
nie” na str. 14, który był odpowiedzią 
mieszkańców po opublikowaniu son-
dażu na temat budowy i remontowania 
chodników.
Publiczne piętnowanie fatalnego stanu 
chodnika przez mieszkańców za pośred-
nictwem lokalnej prasy – poskutkowa-
ło. Już w połowie października br. nowy, 
przyjazny chodnik powstał. Okazuje się, 
że można było pokonać nie tylko decy-
zje planistyczne, projekty, przetargi, 
pieniądze i Bóg wie, jakie jeszcze for-
malności. Tak trzymać! – skuteczność 
godna pochwały. W imieniu mieszkań-
ców korzystających z tego wygodnego 
skrótu dziękujemy.
Czy prasowa debata na temat hierarchii 
remontów chodników oraz sensowno-

ści i celowości ich wykonywania pomo-
gła? Wierzymy, że choć w części przy-
czyniła się do re�eksji decydentów na 
temat miejsc, w których rzadko bywają.

PPR

Śladem naszych interwencji

Jednak się dało

Q
 Wygodny skrót od ul. Kościuszki do 
osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lubonianka” na tyłach boiska szkolne-
go – z nowym chodnikiem    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Niepubliczny Żłobek „Zielony Gro-
szek” przy ul. Sienkiewicza 47/2 roz-
szerzył działalność o dodatkową pla-

cówkę położoną zaledwie kilka metrów 
dalej pod numerem  45 (dawna Sala 
Bankietowa „Villa Montana”). Nowo 
otwarty oddział, działający od września 
br., został stworzony z myślą o dwu- 

i  trzylatkach. Ma powierzchnię 
ok.  140  m2, co pozwala na przyjęcie 
30 maluszków. Drugi żłobek, wielkości 

blisko 110 m2 i funkcjonujący tutaj od 
ponad 5 lat, przyjmuje obecnie szkra-
by w  wieku od sześciu miesięcy do 
dwóch lat (20  dzieci). Obydwie pla-
cówki przystosowano tak, aby w  jak 

„Zielony Groszek”

Q
Żłobek „Zielony Groszek” – miejsce zabawy i nauki dla maluszków przy ul. Sienkie-
wicza

Q
Oddział żłobka „Zielony Groszek” dla starszych maluchów otwarty w tym samym 
budynku

największym stopniu sprostać oczeki-
waniom rodziców, uwzględniając 
przede wszystkim różnice wiekowe 
i potrzeby maluchów. Uczą się tu i ba-
wią pod okiem personelu liczącego 
łącznie siedem osób (dwie z nich przy-
jęto na potrzeby nowej placówki). 
W  żłobkach prowadzone są zajęcia 
muzyczno-ruchowe, plastyczne, bajko-
-terapia i nauka elementów języka an-
gielskiego. Zwiększono liczbę zajęć 

umuzykalniających prowadzonych pod 
okiem doświadczonego muzyka. Na 
miejscu przygotowywane są również 
pełnowartościowe posiłki. Żłobki funk-
cjonują od poniedziałku do piątku 
w godz. 7 – 17.
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej: www.zielony-gro-
szek.com.pl i  pod numerem telefo-
nu 501 482 545.

Natalia
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Kościół pw. św. Jana Pawła II w Lu-
boniu, pierwsza świątynia w Wiel-
kopolsce pod tym wezwaniem, ze 
środków para�i i para�an wzboga-
cił  się o  godny i  ważny atrybut – 
sztandar. Ma wymiary 1x1 m. Zo-
stał wykonany w  Pracowni Ha�u 
Artystycznego Małgorzaty Grzelak 
przy u. Kilińskiego 11 w Poznaniu. 
Praca trwała 2 miesiące. 

Sztandar dla parafiiSztandar dla parafii

Q
Awers sztandaru przedstawia na białym 
tle herb papieski Jana Pawła II i stosow-
ne napisy: PARAFIA  P.W.  ŚW.  JANA  
PAWAŁA II / LUBOŃ   fot. Włodzimierz 
Wasilewski

Na rewersie, na błękitnym tle – popier-
sie patrona, Jana Pawła II, u dołu wyha-
ftowana faksymila: Jan Paweł II, obwo-
dowo zawołanie: OTWÓRZCIE  DRZWI  
CHRYSTUSOWI   fot. Włodzimierz Wasi-
lewski

Tego dnia członkowie Lubońskiego Brac-
twa Kurkowego (LBK) w całej gali, nie 
kryjąc zadowolenia i  satysfakcji, przy-
byli do wynajętego, będącego w zasobach 
Biura Majątku Komunalnego (BMK), 
zaadaptowanego przy ogromnym ich 

zaangażowaniu pomieszczenia w piwni-
cy budynku przy ul. Poniatowskiego 20 
(budynek, w  którym od lat mieści  się 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego). 
W piątek, 27 października, w miejscu, 
gdzie uprzednio składowano opał, uro-

czyście otwarto 
strzelnicę pneu-
matyczną. W wy-
darzeniu wzięli 
także udział: wła-
dze miasta, za-
przyjaźnieni 
z LBK bracia z Po-
znania, Mosiny 

Otwarcie strzelnicy

tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ

wesela    imprezy    eventy

(Y
3

4
5
5
)

Q

i Puszczykowa oraz przedstawiciele Ligi 
Obrony Kraju (LOK). Uroczystego aktu 
przecięcia wstęgi dokonali burmistrz 
Małgorzata Machalska i Starszy LBK – 
Robert Świerczyński, zaś strzelnicę po-
święcił kapelan LBK – ks. kan. Karol 
Biniaś. Wraz z zapleczem ma ona 94 m2 
powierzchni, urządzono tu cztery sta-
nowiska strzeleckie, które od tarcz dzie-
li odległość 10 m. Padły pierwsze strza-
ły z  broni pneumatycznej. Pani Bur-
mistrz po oddaniu kilku celnych, nie 
kryła zadowolenia, że strzelnica będzie 
dostępna również dla lubońskiej mło-

dzieży szkolnej. Pogratulowała braciom 
zapału i  zaangażowania, bez których 
strzelecki obiekt by nie powstał. Przyby-
ły przedstawiciel Wielkopolskiego Za-
rządu Wojewódzkiego LOK – płk. Bog-
dan Mrowiec – odznaczył Małgorzatę 
Machalską oraz brata Janusza Piaseckie-
go Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla 
Ligi Obrony Kraju” przyznanymi przez 
Zarząd Główny LOK w Warszawie. Są 
to najwyższe wyróżnienia dla osób, któ-
re przyczyniły się do rozwoju LOK.

LBK zaprasza lubonian na nowo otwar-
tą strzelnicę. Informacji można zasięgnąć 
i umówić się na strzelanie, dzwoniąc pod 
numer 785 932 912.

PAW

Q
Na strzelnicy urządzono cztery stanowiska. Po zakończeniu strzelania dzięki przyci-
skom zamontowanym na ladzie tarcza automatycznie przybliża się do strzelca. 
Jedno z pierwszych strzelań, którym przyglądał się stojący z tyłu nestor – płk. Tade-
usz Janowski   fot. Paweł Wolniewicz

Strzelnicę poświecił kapelan LBK – ks. kan. Karol Biniaś. 
W uroczystości, w galowych mundurach uczestniczyli człon-
kowie nie tylko lubońskiego koła   fot. Paweł Wolniewicz

Q

CO NOWEGO
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Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax

www.plusfizjo.pl

Bóle kręgosłupa i stawów obwodowych
Stany pooperacyjne i powypadkowe

Bóle mięśniowe
Zaburzenia neurologiczne

(K
6

0
7

9
)

Głównym celem zmiany lokalizacji �lii 
bibliotecznej w Lasku było zwiększenie 
liczby czytelników przez ułatwienie do-
stępu do księgozbioru, promocja czytel-
nictwa, a przede wszystkim rozbudowa-
nie oferty kulturalnej i czytelniczej w tej 
części Lubonia. Pomieszczenie, w którym 

do tej pory funkcjonowała, nie zapew-
niało dobrych warunków do korzystania 
z usług biblioteki. W lokalu o powierzch-
ni 24  m2, udostępnionym w  Ośrodku 
Kultury, nie było możliwe organizowanie 
np. spotkań autorskich, przedstawień 
teatru obrazkowego czy lekcji bibliotecz-

nych, które w znacznej mierze odciążą 
teraz bibliotekę centralną.
W środowe południe, 8  listopada, 
otwarto Filię nr  4, która mieści  się 
obecnie na piętrze Centrum Handlo-
wego „Venus”, przy ul. Sobieskiego 55 a, 
w  jednym z  pomieszczeń Fit Klubu, 

którego działalność 
zainaugurowano rów-
nocześnie w  tym sa-
mym miejscu i  który 
oferuje m.in.: aktyw-
ność ruchową, doradz-
two dietetyczne, edu-
kację  żywieniową, 
pielęgnację cery oraz 
fit-bar. W otwarciu fi-
lii uczestniczyli: wło-

darze miasta, 
przedstawicie-
le władz sa-
morządowych, 
lubońskiej 
oświaty, spor-
tu i  kultury, 

Biblioteka w Lasku
Otwarcie Filii nr 4 w nowym miejscu

współpracownicy i  partnerzy Biblio-
teki Miejskiej oraz przedstawiciele Fit 
Klubu – Bogna Wawrzyniak, Anna 
Frąckowiak, Jurgen Hofmann i Łukasz 
Frąckowiak. – To, że filia znajduje się 
w jednym z pomieszczeń Fit Klubu jest 
nowoczesnym trendem. Coraz częściej 
biblioteki znajdują  się na dworcach, 
w klubach fitness czy centrach handlo-
wych – powiedziała po powitaniu gości 
Agnieszka Begier, dyrektor Biblioteki 
Miejskiej. Księgozbiór w  laskowskiej 
placówce liczy 4  267 woluminów – 
można tu poczytać ulubioną książkę 
przy przekąsce lub filiżance kawy, któ-
re oferuje Fit Klub, natomiast na naj-
młodszych czytelników czeka pierwszy 
w  Luboniu stół multimedialny. Będą 
tu również organizowane spotkania 
autorskie, warsztaty artystyczne dla 
dzieci, specjalne programy edukacyjne 
dla szkół, a także spotkania z książką 
dla rodziców z dziećmi. Filia jest czyn-
na pięć dni w tygodniu przez 8 godzin: 
W poniedziałki i piątki w godz. od 12 
do 20 oraz wtorki, środy i  czwartki 
8 – 16.

PAW

Q
Wnętrze przeniesionej z Ośrodka Kultury �lii Biblioteki 
Miejskiej ma powierzchnię 43 m2. Na czytelników czeka 
na półkach 4 267 woluminów   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali, od lewej: Agnieszka Begier, Bogna Waw-
rzyniak, Anna Frąckowiak, Małgorzata Machalska, Teresa Zygmanowska i Jurgen 
Hofmann   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Sala do ćwiczeń w Fit Klubie   fot. Paweł Wolniewicz
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Od 28 października 2017 r. lubońskie-
mu kandydatowi na ołtarze przysłu-

guje tytuł „Sługa Boży”, natomiast Try-
bunał będzie kontynuował sesje w celu 
przesłuchiwania świadków, poznawania 
opinii świętości, cnót, a nade wszystko 
męczeństwa pierwszego proboszcza pa-
ra�i pw. św. Jana Bosko. Prace procesowe 
na etapie diecezjalnym potrwają około 
roku. Następnie akta sprawy zostaną 
przekazane do Watykanu. Etap rzymski 
może potrwać kilka lat.

O Słudze Bożym
Stanisław Streich przyszedł na świat 
27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Po 
maturze przyjęto go do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu, 
które ukończył 6 czerwca 1925 r. przyj-
mując święcenia kapłańskie. W  latach 
1925−1927 był kapelanem sióstr elżbie-
tanek oraz uczył religii w  jednej z po-
znańskich szkół handlowych. W  roku 

1927 został wikariuszem w  para�i pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i  św. 
Floriana w Poznaniu, gdzie dał się po-
znać jako dobry kaznodzieja. Rok póź-
niej wyjechał do Koźmina, aby nauczać 
religii w  męskim seminarium nauczy-
cielskim, a  od 1929  r. objął wikariat 
w para�i pw. Bożego Ciała w Poznaniu. 
Od początku 1932  r. był wikariuszem 
w poznańskiej para�i pw. św. Marcina, 
a po zdaniu egzaminu proboszczowskie-
go 1 lipca 1933 r. objął para�ę w Żabi-
kowie. Od razu podjął starania o wznie-

sienie w  Luboniu nowego kościoła. 
W 1935 r. została erygowana − wyod-
rębniona z para�i pw. św. Barbary − pa-
ra�a pw. św. Jana Bosko. Z początkiem 
października tego samego roku ks. Stre-
ich został jej pierwszym proboszczem. 
W niedzielę, 27 lutego 1938 r. odprawiał 
Mszę św. dla dzieci. Po odejściu od oł-
tarza skierował się ku ambonie, aby prze-
czytać Ewangelię oraz wygłosić kazanie. 
W  tym momencie zza pleców dzieci 
wyskoczył mężczyzna i dwukrotnie doń 

strzelając pierwszą kulą tra�ł w  twarz, 
natomiast druga utkwiła w  niesionym 
przez kapłana ewangeliarzu. Ksiądz Sta-
nisław padł, a morderca zbliżył się i od-
dał jeszcze dwa strzały w plecy. W trze-
cim dniu marca odbył  się pogrzeb za-
mordowanego kapłana, w którym uczest-
niczyło 20  tysięcy osób. Po Mszy św. 
ciało męczennika złożono do grobu przy 
kościele.

Geneza procesu
Mimo upływu lat, zagadnienie 
„zbrodni lubońskiej” dokona-
nej na ks. Stanisławie Streichu 
zastrzelonym przed 79.  laty 

Trybunał ustanowiony
W ostatnią sobotę października, w kościele pw. św. Jana Bosko odbyła się 
pierwsza sesja procesu beaty�kacyjnego ks. Stanisława Streicha 
połączona z celebrą Najświętszej Eucharystii oraz zaprzysiężeniem 
Trybunału

przez komunistę Wawrzyńca Nowaka 
wciąż intryguje, przede wszystkim z uwa-
gi na wieloaspektowość sprawy pod 
względem zaistnienia tego faktu na tle 

politycznym, 
światopoglądo-
wym i społecz-
nym. Wszyst-
kie trzy płasz-
czyzny biorą 
swój początek 
z  motywów 

zbrodni i  są ze sobą ściśle związane. 
Podłoże światopoglądowe zabójstwa 
pokazuje zwrócenie się jednostki przeciw 
pewnym wartościom lub też ich braku, 

symbolizowanym przez katolickiego ka-
płana. Wymiar społeczny objawia z jed-
nej strony protest Wawrzyńca Nowaka 
– zabójcy – przeciw warun-
kom życia panującym w ów-
czesnej Polsce, z drugiej zaś 
ilustruje reakcję publiczną na 
to zdarzenie. Nie zmienia to 

Q
Moment podpisania przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego aktu ustanawiają-
cego Trybunał. Obok Arcybiskupa, z lewej, nad portretem ks. S. Streicha autorstwa 
lubonianki Małgorzaty Błaszkiewicz – postulator ks. Wojciech Mueller   fot. Piotr 
Paweł Ruszkowski

Q
Przy stole eucharystycznym, moment składania publicznie przysięgi przez Trybu-
nał w osobach, od lewej: ks. Marcina Czujka – promotora sprawiedliwości, ks. dra 
Jana Słowińskiego – delegata biskupa i ks. Jarosława Żurawskiego – notariusza   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

Q
Przy ołtarzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu 
asystowało dwunastu kapłanów, w tym dwóch biskupów 
pomocniczych: ks. bp Zdzisław Fortuniak i ks. bp Damian 
Bryl. Pozostałych jedenastu zasiadło w ławach świątyni   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

Wśród obecnych na uroczy-
stości: kapłani, świadkowie 
wydarzenia z 1938 r., rodzina 
ks. Streicha, Grupa Modlitew-
na ks. Stanisława Streicha, 
wierni (nie tylko z Lubonia)   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

cd.  
na str. 
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jednak faktu, że te wszystkie 
aspekty są istotne, co do jed-
nego – mianowicie dokonano 
zbrodni na wzorowym kapła-
nie i  obywatelu, lubońskim 

proboszczu. Pamięć o  nim nadal żyje 
w sercach nie tylko wielu para�an, czy-
niąc z niego, poprzez jego męczeństwo, 
wyjątkowego Świadka Wiary. Z perspek-
tywy czasu, można stwierdzić, że opóź-
nianie starań o  rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego napotkało przede 
wszystkim obiektywne trudności zwią-
zane z faktami historycznymi, które ro-
zegrały się na terenach naszej ojczyzny. 
Najpierw wybuch II  wojny światowej, 
a  następnie podporządkowanie powo-
jennej Polski, w  ścisłej kontroli przez 
Związek Radziecki. Nie ulega najmniej-
szej wątpliwości fakt, że osoba tak gor-
liwego społecznika, jakim okazał się ks. 
proboszcz Streich, była bardzo źle od-
bierana przez komunistów, którzy po 
wojnie, na obszarze całej Polski wpro-

wadzili dyktaturę opartą na ideologii 
marksistowskiej. Męczeńska śmierć tego 
kapłana zaledwie o dwa lata wyprzedzi-
ła zbrodnię katyńską, dokonaną przez 
ten sam komunistyczny ustrój, który 
w Polsce panował do 1989 r. Mianowany 
postulator ks. dr Wojciech Mueller 
19 kwietnia 2016 r. przedstawił formal-
ną prośbę ks. abp. Stanisławowi Gądec-
kiemu o rozpoczęcie procesu beaty�ka-
cyjnego na etapie diecezjalnym. Biskupi, 
5 października 2017 r. zgromadzeni na 
374.  zebraniu plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie wyrazi-
li zgodę na wystąpienie z taką prośbą do 
Stolicy Apostolskiej. W  międzyczasie, 
6  listopada został ogłoszony edykt, 
w którym ks. Arcybiskup zwrócił się do 
wszystkich, posiadających jakiekolwiek 
dokumenty, pisma lub wiadomości do-
tyczące ks. Stanisława Streicha, aby ze-
chcieli przekazać je do Kurii Metropoli-
talnej w Poznaniu końca marca 2017 r. 
W styczniu 2017 r. Watykańska Kongre-
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cd.  
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Trybunał ustanowiony gacja ds. Kanonizacyj-
nych wydała nihil 
obstat. Do Kurii Me-
tropolitalnej w Pozna-
niu dotarł dokument 
podpisany przez kard. 
Angelo Amato, pre-
fekta kongregacji. Ta 
decyzja to ostatni etap 
na drodze do procesu 
beaty�kacyjnego, na 
podstawie którego bi-
skup diecezjalny mógł 
podjąć dalsze decyzje 
w oparciu o zgroma-
dzoną dokumentację 
i  opinie. W  związku 
z powyższym została 
ustanowiona Komisja 
Historyczna do zba-
dania życia Sługi Bo-
żego na podstawie 
analizy źródłowej do-
kumentów historycz-
nych. 

Trybunał 
i Eucharystia
W sobotę, 
28  października 2017  r. 
o godz. 17. przed wieczorną Eu-
charystią, pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Metropolity Po-
znańskiego ks. Stanisława Gądec-
kiego, w obecności postulatora, 
ks. dra Wojciecha Muellera, usta-
nowiono i zaprzysiężono Trybu-
nał w osobach: delegata biskupa 
– ks. dra Jana Słowińskiego, pro-
motora sprawiedliwości – ks. 
Marcina Czujka i notariusza – ks. 
Jarosława Żurawskiego, byłego 
wikariusza para�i pw. św. Jana 
Bosko w Luboniu. Tuż po usta-
nowieniu Trybunału uczestni-
czyliśmy w Najświętszej Eucha-
rystii, której głównym celebran-
sem był abp Stanisław Gądecki. 
Towarzyszyło mu 20 kapłanów, 
wśród nich biskupi Damian Bryl 
i Zdzisław Fortuniak. W homilii 
główny celebrans nawiązał do 

świętych i błogosławionych naszej archi-
diecezji, a następnie skoncentrował się 
na postaci ks. Stanisława Streicha i jego 
męczeńskiej śmierci. Za sprawowanie 
uroczystej liturgii, w imieniu naszej pa-
ra�alnej społeczności głównemu cele-
bransowi podziękowali przedstawiciele 
Grupy Modlitewnej Ks. Streicha: Hanna 
Nowakowska, prof. Krzysztof Moliński 
i  Zdzisław Szafrański. Po zakończeniu 
Mszy Świętej zaproszeni goście udali się 
do Domu Para�alnego, gdzie m.in. obej-
rzeli �lm o pierwszym proboszczu naszej 
para�i.  PAW

Q
Po uroczystej mszy św. podziękowania głównemu celebransowi złożyli przedstawiciele 
Grupy Modlitewnej Ks. Streicha, od prawej: prof. Krzysztof Moliński (inicjator Grupy), 
Hanna Nowakowska (żona zmarłego Wiesława i córka świadka Józefa Pawlickiego) oraz 
dr Zdzisław Szafrański   fot. Piotr Paweł Ruszkowski

Q
Po Mszy św., podczas spotkania w Domu Para�alnym, 
Arcybiskup Metropolita Poznański ks. Stanisław Gądecki 
w rozmowie z jednym ze świadków z 1938 r., dr. inż. Stani-
sławem Malepszakiem, autorem książek o tragicznym 
wydarzeniu i historii nie tylko Lubonia. Za nimi współzało-
życiel funkcjonującej od 9. lat przypara�alnej Grupy Modli-
tewnej Ks. Stanisława Streicha – prof. Krzysztof Moliński   
fot. Piotr Paweł Ruszkowski

Na str. 18 przedstawiamy książkę au-
torstwa postulatora procesu beaty�ka-
cyjnego – ks. Wojciecha Muellera, pt. 
„Błogosławiona krew” – męczeństwo 
Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, 
którą na okoliczność wszczęcia pro-
cesu wydano.
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W 1926 r. Stany Zjednoczone świętowa-
ły 150-lecie niepodległości. W związku 
z tym w Rzeczpospolitej Polskiej prze-
prowadzono akcję przygotowania ory-
ginalnej księgi pamiątkowej. Przez osiem 
miesięcy (od lutego do października, 
z kulminacją 4 lipca 1926 r. – podczas 
obchodów amerykańskiego święta nie-
podległości) łącznie ok. 5,5 miliona oby-
wateli II Rzeczpospolitej podpisywało się 
pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla 
USA, łącząc życzenia. Oprócz podpisów 
prezydenta Ignacego Mościckiego i naj-
ważniejszych osób w  państwie, znala-
zły  się podpisy administracji niższego 
szczebla, po nauczycieli i uczniów pol-
skich szkół. Oprawione i zszyte „adresy” 
przekazano prezydentowi Calvin’owi 
Coolidge 14 października 1926 r. podczas 
ceremonii w  Białym Domu. Do księgi 
dołączono złoty medal z napisem „Polska 
Stanom Zjednoczonym 1776-1926”. Wo-
luminy te tra�ły do działu manuskryptów 
Biblioteki Kongresowej USA i  zostały 
udostępnione szerokiej publiczności na 
specjalnej wystawie. Zachowało się 111 
tomów spiętych deklaracji, każda po 
kilkaset stron, ułożonych alfabetycznie 
powiatami. Księgi Pamiątkowe podlega-
ją obecnie żmudnemu procesowi digita-
lizacji. Interesują  się nimi historycy, 
badacze oświaty i lokalne społeczności. 
Ten udostępniony niedawno materiał 
jest jedynym w swoim rodzaju zapisem 
stanu oświaty w Polsce i stanowi także 
ciekawy materiał socjologiczny tamtych 
czasów.
Stany Zjednoczone Ameryki północnej 
dla Polski doświadczonej 123.  latami 
zniewolenia, po zaledwie 8. latach wol-
ności były wzorem najlepszych rozwiązań 
politycznych i gospo-
darczych. Tym bar-
dziej, że pierwiastki 
i  akcenty związane 
z  Polską były odczu-
walne, wspomnieć 
należy: Tadeusza Ko-
ściuszkę czy Kazimie-
rza Pułaskiego, którzy 
patronują nazwom nie 
tylko ulic. Ci bohate-
rowie polskich i ame-
rykańskich walk o nie-
podległość są obecni 
niemal w każdej miej-
scowości w Polsce. Nie 
tylko historycy widzą 
też dużą zbieżność na-
szej konstytucji 3 Ma-
jowej (niestety przez 
zabory nie wprowa-
dzonej w życie) z De-
klaracją Niepodległo-
ści – pierwszego i naj-
ważniejszego doku-
mentu Stanów Zjed-
noczonych na północ-
nym kontynencie 
Ameryki. Choć ów-
czesne Stany Zjedno-
czone w 1776 r. stano-
wiły zaledwie wschod-
nie  wy-
brzeże 
składają-
ce się z 13 
stanów, za 

którymi nadal 
rozpoście-
rał  się „Dziki 
Zachód”, to 
ten demokra-
tyczny i  wol-
nościowy sys-
tem polityczny 
utrzymał  się 
do dziś i ciągle 
jest wzorem 
dla wielu na 
świecie.

Ślady Lubo-
nia
W znajdują-
cej się w Kon-
gresowej Bi-
bliotece USA 
kilkumiliono-
wej  l iczbie 
podpisów od-
naleźliśmy 
cztery adresy 
wszystkich lu-
bońskich 
szkół. Zawiera-
ją łącznie 428 
podpisów ów-
czesnych na-
uczycieli i uczniów: dzisiejsze SP 1 – 109 
podpisów, SP2 – 116, SP3 – 97, SP4 – 
106. Ze wstępnej analizy wynika, że są 
to autografy osób urodzonych pomiędzy 
1912 a 1919 rokiem. Większość z nich 
już nie żyje, musieliby dziś mieć od 98 
do 105 lat. Ciekawostką i sentymentalną 
podróżą w czasie dla wielu z nas może 
być kaligra�czny podpis naszych ojców, 
dziadków czy pradziadków, jaki złożyli 

W archiwach Biblioteki Kongresu USA

Q
W Bibliotece Kongresowej USA wśród 
ok. 5,5 miliona podpisów znajduje się 
unikalna kolekcja 428 podpisów lubo-
nian w wieku szkolnym i ich nauczycieli. 
Obejmuje ona 4 karty – oryginalne 
dyplomy wpięte w woluminach 64 i 65, 
oprawione w płótno, z gra�kami zapro-
jektowanymi przez Jastrzębowskiego 
i Lenarta

Q
Na stronach 197 i 198 w tomie 64 znajduje się 106 podpisów dzieci z na-
uczycielem i kierownikiem szkoły Bolesławem Romanowskim. Odczytaliśmy 
wszystkie nazwiska. Szukaj wśród nich swoich krewnych, powinowatych, 
znajomych… Są to roczniki dzieci z okresu odzyskiwania przez Polskę nie-
podległości po 123 latach zaborów. Pierwszoklasiści to dzieci urodzone ok. 
1919 r., a czwartoklasiści – rocznik ok. 1915 r. Oto treść: SZKOLNICTWO 
POLSKIE / W HOŁDZIE NARODOWI / AMERYKAŃSKIEMU / NA PAMIĄTKĘ 
150-LECIA / NIEPODLEGŁOŚCI / STANÓW ZJEDNOCZONYCH / SZKOŁA Po-
wszechna / miejscowość Lasek / powiat poznański / opiekun Bolesław Ro-
manowski / kierownik Bolesław Romanowski / inspektor Degórski; Klasa 
IV-ta: 1. Matysiakówna Joanna, 2. Piotrowska Józefa, 3. Piotrowska Maria, 
4. Pukówna Stanisława, 5. Pukówna Kazimiera, 6. Wiciakówna Władysława, 
7. Siejakowska Józefa, 8. Trittówna Irena, 9. Szmytówna Cecylia, 10. Nowacka 
Czesława, 11. Kaczmarkówna Maria, 12. Michalakówna Maria, 13. Mellerów-
na Franciszka, 14. Rybarczykówna Józefa, 15. Zettlerówna Małgorzata, 
16. Sobierajewiczówna Joanna, 17. Milcarkówna Maria, 18. Nowicka Joanna, 
19. Wawrzyniakówna Antonina, 20. Sobierajewicz Stanisław, 21. Brzóska 
Nikodem, 22. Brzóska Bronisław, 23. Kazimierz Przybylski, 24. Kubiak Leon, 
25. Zieliński Kazimierz, 26. Zybert Bronisław, 27. Kasperek Stefan, 28. Szy-
mański Józef / Klasa III-cia: 1. Krajewska Maria, 2. Ptakówna Józefa, 3. Jęś-
kówna Marta, 4. Ratajczakówna Anna, 5. Owczarska Teodora, 6. Szulcówna 
Bronisława, 7. Kozłowska Helena, 8. Kujawówna Stanisława, 9. Kandułówna 
Zo�a, 10. Szczepaniakówna Maria, 11. Gotowiecówna Katarzyna, 12. Bogu-
sławska Franciszka, 13. Piotrowska Teresa, 14. Bączkowska Józefa, 15. Kacz-
markówna Pelagia, (2. strona) 16. Dutkówna Maria, 17. Chudzicki Jan, 18. Po-
prawka Stefan, 19. Kaźmierczak Stefan, 20. Wójcik Wacław, 21. Zettler Eryk, 
22. Leonarczyk Józef, 23. Wasecki Franciszek, 24. Nowicki Stanisław, 25. Ste-
faniak Jan, 26. Lipiak Władysław, 27. Roszyk Kazimierz, 28. Ratajczak Ed-
mund, 29. Tritt Alojzy, 30. Kozłowski Jan, 31. Kanduła Henryk, 32. Michalak 
Edmund; Klasa II-ga: 1. Czajkówna Agnieszka, 2. Nowicka Maria, 3. Adamska 
Władysława, 4. Starkiewiczówna Wanda, 5. Sobierajewiczówna Katarzyna, 
6. Krenzówna Zo�a, 7. Przybylska Joanna, 8. Andrzejewska Maria, 9. Nowac-
ka Joanna, 10. Szmytówna Ewa, 11. Kaźmierczakówna Antonina, 12. Bącz-
kowska Helena, 13. Stępniakówna Stefania, 14. Kozłowski Józef, 15. Piotrow-
ski Edward, 16. Kaczmarek Wincenty, 17. Zawadzki Antoni 18. Wilde Franci-
szek, 19. Ratajczak Marian, 20. Hipolit Romanowski, 21. Szóstak Stefan, 
22. Waszak Władysław, 23. Sobierajewicz Bolesław, 24. Hojnacki Ignacy, 
25. Ratajczak Adam, 26. Muszyński Stefan, 27. Nowacki Jan, 28. Waligóra 
Stefan, 29. Wasecki Leon, 30. Wiciak Stanisław, 31. Mielcarek Józef, 32. Mni-
szak Władysław, 33. Poprawka Władysław, 34. Poprawka Franciszek, 35. Wil-
de Henryk, 36. Wójcik Franciszek, 37. Wronowicz Józef, 38. Roszyk Franci-
szek; Klasa I-sza: 1. Nakowski Tadeusz, 2. Jeszewski Władysław, 3. Sobieraje-
wicz Antoni, 4. Waszak Józef, 5. Przybylski Jan, 6. Kaczmarkówna M., 7. Tro-
hówna Zo�a, 8. Wasecka Irena

cd.  
na str. 
18
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Od ukończenia przebudowy ul. 
Żabikowskiej na odcinku pomiędzy 
Powstańców Wlkp. a Paderewskie-
go mija 3,5 roku. W związku z bu-
dową Intermarchè poszerzono ul. 
Żabikowską, a na wyjeździe z Pa-
derewskiego i Źródlanej oraz par-
kingów Pajo i Intermarchè ustawio-
no znaki nakazu jazdy w prawo.
W lutym 2016 r. przeprowadziłem 
8-godzinne pomiary („WL” 
04/2016), które wykazały, że aż 20% 
kierowców wyjeżdżających z  par-
kingu Pajo na Żabikowską i  6% 
wyjeżdżających z  Paderewskiego 
nie stosuje  się do znaków drogo-
wych, tym samym utrudniając ruch 
poprawnie wyjeżdżającym i stwa-
rzając zagrożenie na ul. Żabikow-
skiej. Co z tego, że ustawiono zna-
ki nakazu jazdy w  prawo, skoro 

Każdy jeździ, jak chce
Kierowcy nie stosują się do zakazów w pobliżu hipermarketów Pajo 
i Intermarchè, m.in. przez brak spójności w oznakowaniu ulic

przez skrzyżowanie 
można przejechać bez 
większej trudności 
w  każdym kierunku? 
Na skrzyżowaniu Ża-
bikowska – Paderew-
skiego, rok w rok (od 

momentu wy-
budowania 
Centrum Han-

dlowego „Pajo”, czyli już około 15  lat) 
maluje się takie samo oznakowanie po-
ziome. Dlaczego po poszerzeniu Żabi-

Q
Fragment ul. Żabikowskiej – stan aktualny (październik/ listopad 2017). Od góry – ul. Paderewskiego (po lewej), wjazd Intermarchè (po prawej). Od dołu – wjazd Pajo (po 
lewej), ul. Źródlana (po prawej). Widoczne liczne pozostałości poprzedniego oznakowania, które nadal nie zostało wytarte czy wyczernione. Dla prawoskrętu w Pade-
rewskiego pojawiła się w tym roku linia przerywana po łuku – dlaczego pojazdy są kierowane na chodnik?   fot. R. Wojtyniak

Skrzyżowania Żabikowskiej z Paderewskiego i Źródlaną. 
Naniesiono na biało prawidłowe oznakowanie poziome. 
Na czarno – proponowane obszary wyłączone z ruchu 
w postaci elementów z tworzywa sztucznego, przy-
twierdzonych do nawierzchni (wyspa + separatory)   fot. 
R. Wojtyniak

Q

Z okazji uroczystego rozpoczęcia 
procesu beaty�kacyjnego księdza 
Stanisława Streicha, które miało 
miejsce w sobotę, 28 października, 
ukazała się książka „Błogosławiona 
krew”. Autorem jest postulator pro-
cesu beaty�kacyjnego – ks. dr Woj-
ciech Mueller. Na 124 stronach, 
bogato ilustrowanych, znajdziemy 
niezbędne informacje, nie tylko 
o  ks.  S.  Streichu i  tragedii sprzed 
prawie 80 lat, lecz także to, co o wy-
darzeniu pisała prasa czy publicznie 
mówili lub pisali inni. Jest również 
informacja o zabójcy – Wawrzyńcu 
Nowaku – i jego procesie. Są wspo-
mnienia kilku świadków: Heleny 
Sękowskiej, Stanisława Malepszaka, 
Stanisławy Błażejak. Znajdziemy 
też przypomnienie, kogo Kościół 
uważa za męczenników oraz kilka 
ciekawostek związanych z tym nie-
zwykłym wydarzeniem.

Książka jest dobrym uzupełnieniem 
„Biblioteczki lubonianina” i powin-
na  się znaleźć w  każdym domu 
i w bibliotekach.

PPR

Przy okazji przypomnijmy lokalne 
– lubońskie – wydawnictwa, w któ-
rych pisano o wydarzeniu z 27 lu-
tego 1938 roku: Stanisław Malep-
szak, Ryszard Jaruszkiewicz „Para-
�a św.  Jana Bosko na tle historii 
Lubonia” (1993), S.  Malepszak 
„Luboń i okolice – dzieje osadnic-
twa i  dziewięciu parafii” (2002 
i 2005), „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” tom 3 i 4 (2013, 2014).

Męczeństwo proboszcza

Okładka książki „Błogosławiona krew – męczeństwo Sługi Bożego ks. Stanisła-
wa Streicha”. Na bardzo jasnym tle nawy głównej kościoła, który ten kapłan 
budował, sutanna męczennika z wyeksponowanymi miejscami wlotu kul. 
Format A5, wydawnictwo „Kontekst”, nakład kilkaset egzemplarzy, cena 20 zł, 
do nabycia w para�i św. Jana Bosko w Luboniu lub w siedzibie Stowarzyszenia 
„Forum Lubońskie” (redakcji „Wieści Lubońskich”) ul. Wschodnia 23A/62 (pod-
cienia od strony ul. A. Mizerki)

będąc uczniami szkoły powszechnej, który 
91 lat temu tra�ł za ocen jako niezwykły, je-
dyny w  swoim rodzaju wyraz entuzjazmu 
i sympatii.
Dziś przedstawiamy podpisy najstarszej szko-
ły lubońskiej – w Lasku (SP 4). W następnych 
miesiącach zaprezentujemy kolejne placówki. 
Reprodukcje dokumentów dużego formatu 
(A4) wszystkich czterech naszych szkół moż-
na oglądać w siedzibie redakcji „WL” i wy-
dawcy „Forum Lubońskiego” pod arkadami 
NCL, w  witrynie bloku przy ul. Wschod-
nia 23A/62 (od strony ul. A. Mizerki).

PPR

Zapraszamy do nadsyłania komentarzy, wspo-
mnień czy krótkich biogramów podpisanych 
osób. Z materiałów tych powstanie rozdział 
do „Lubońskiego Rocznika Historycznego” 
opatrzony analizami.

cd.  
ze str. 
17

W archiwach 
Biblioteki 
Kongresu USA

Q
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GORĄCE TEMATY 
kowskiej i ustawieniu znaków pionowych 
nie wprowadzono na środku skrzyżowa-
nia chociażby obszaru wyłączonego 
z  ruchu, a przez cały czas znajdują  się 
tam linie przerywane? A wyjazd z par-
kingu Pajo – dlaczego nie został spro�-
lowany, tylko nadal umożliwia manewr 
we wszystkich kierunkach? Gdzie tu 
spójność pomiędzy oznakowaniem pio-
nowym a  poziomym? Czy tak trudno 
doprowadzić sprawę do końca?

Na skrzyżowaniu Żabikowska – Źródla-
na wymalowano obszar wyłączony z ru-
chu – ale i  tak jest często ignorowany 
przez kierowców. Dlatego półtora roku 
temu zaproponowałem, by na obu skrzy-
żowaniach wprowadzić obszar wyłączo-
ny z ruchu w postaci elementów przy-
kręcanych do nawierzchni („WL” 
04/2016). Wszystko sprowadza  się do 

zakupu odpowiednich elementów z two-
rzywa sztucznego i przytwierdzenia ich 
do nawierzchni asfaltowej.
Przykładowa wyspa z tworzywa sztucz-
nego znajduje się na ul. Unijnej na wy-
sokości sklepu „Biedronka”, a w pobliżu 
Galerii A2 (ul. Głogowska) zamontowa-
no ciąg podłużnych separatorów o prze-
kroju trapezu. W obu przypadkach uży-
te elementy mają zapobiegać wykony-
waniu niedozwolonych manewrów przez 
pojazdy lub przejeżdżaniu linii dzielącej 
pasy ruchu (m.in. po to, aby pojazd 
wykonujący lewoskręt w  oczekiwaniu 
na wykonanie ruchu nie blokował po-
jazdów znajdujących się za nim).
Tego typu elementy należy zastosować 
na wspomnianym odcinku ul. Żabikow-
skiej – wyspę na środku skrzyżowania 
oraz ciąg przestrzennych separatorów 
po obu stronach, aby uniemożliwić omi-

janie wyspy. Bez 
tego, istniejące 
znaki nakazu 
jazdy w  prawo 
ustawione na 
czterech wjaz-
dach na Żabi-
kowską nie mają 
większego sensu. 
Jeśli aż 20% kie-
rowców nie sto-
suje się do ozna-
kowania, to czy 
zamierzenia 
sprzed kilku lat 
można uznać za 
zrealizowane?

Rafał WojtyniakQ
Ciąg separatorów na ul. Głogowskiej, na wysokości Galerii A2   
fot. R. Wojtyniak

Oto, co o zdarzeniu podaje Komunikat 
Rzecznika Prasowego Ministra Koordy-
natora Służb.
Funkcjonariusze delegatur Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 
z Poznania, Rzeszowa, Katowic i Krako-
wa zatrzymali cztery osoby podejrzane 
o pranie brudnych pieniędzy. Zatrzyma-
nia są wynikiem śledztwa prowadzone-
go od lipca 2016  r. przez Delegaturę 
ABW we Wrocławiu pod nadzorem 
tamtejszej Prokuratury Regionalnej. 
W  wyniku przestępczego procederu 
Skarb Państwa poniósł straty w wysoko-
ści ponad 122 mln złotych.
11 września 2017  r. funkcjonariusze 
ABW dokonali zatrzymań podejrza-
nych o tzw. pranie brudnych pieniędzy: 
Grzegorza P., Marzeny P., Wojciecha B. 
oraz Roberta Ż. Zatrzymani prali pie-
niądze pochodzące z wyłudzeń podat-
ku od towarów i usług (VAT). doko-
nywanych za pośrednictwem podmio-
tów nabywających paliwa od dostaw-
ców z UE (znikający podatnicy). Po-
zorowały sprzedaż paliwa do kolejnych 
podmiotów poprzez wystawianie po-
świadczających nieprawdę faktur VAT. 
W wyniku tego procederu spółki nie-
prowadzące własnej działalności go-

spodarczej, a  jedynie wystawiające 
nierzetelne deklaracje VAT, unikały 
płacenia należnego podatku. Z mate-
riałów ABW wynika, że zatrzymane 11 
września osoby, za pomocą łańcucha 
transakcji, prały pieniądze pochodzą-
ce z wyłudzania VAT.
ABW dokonała również przeszukań 
w  Poznaniu, Jarosławiu, Krakowie, Ja-
worznie, Siemoni, Luboniu i  Bielsko-
-Białej. W trakcie czynności funkcjona-
riusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 
700  tys.  zł oraz samochód osobowy 
o wartości 300 tys. zł.
Wobec Grzegorza P., Wojciecha B. oraz 
Roberta Ż. sąd na wniosek prokuratora 
zastosował tymczasowe aresztowanie na 
okres trzech miesięcy. Wobec Marzeny P. 
prokurator zastosował dozór Policji.
Dotychczas postawiono zarzuty w sumie 
22 osobom.

Rzecznik Prasowy Ministra 
Koordynatora Służb

Z ostatniej chwili
Jak się dowiedzieliśmy w ABW, w Lubo-
niu zatrzymano dwie osoby – małżeń-
stwo Grzegorz i  Marzena P. związane 
z branżą �nansową. Sprawą zajmuje się 
prokuratura we Wrocławiu.

Zatrzymania także w Luboniu
Jak donosił Tygodnik Lisickiego „Do Rzeczy”, ABW rozbiła grupę 
przestępczą piorącą brudne pieniądze. Skarb Państwa stracił ponad 
122 mln złotych

Lubonianie odcięci od traktów komuni-
kacyjnych placem budowy ul. Żabikow-
skiej (fragment pomiędzy skrzyżowa-
niem z  Sobieskiego i  ulicą Buczka), 
niecierpliwią  się powolnym tempem 
robót, które utrudniają im codzienne 
funkcjonowanie. W niełatwej sytuacji są 
szczególnie mieszkańcy czterech domów 
w okolicy przebudowywanego (zamknię-
tego) skrzyżowania Żabikowska-Buczka-
-Poznańska-Targowa, gdzie, ich zdaniem, 
od ok. 2  miesięcy prawie nic  się nie 
dzieje. Chcąc się dostać do sklepów czy 
autobusu na ul. Sobieskiego, chodzą po 

przygotowywanej podbudowie drogi 
i nie mogą niczego do swoich domów 
dowieźć (byliśmy świadkami przepro-
wadzki przebiegającej w tych trudnych 
warunkach).
Od Krzysztofa Knopczyńskiego z Biura 
Majątku Komunalnego dowiedzieli-
śmy się jedynie, że tempo i przebieg prac 
przy budowie ul. Żabikowskiej są pra-
widłowe. Przewidziany w umowie termin 
zakończenia prac to 30 marca 2018 r.
Przypomnijmy, że przedsięwzięcie obej-
muje budowę sieci kanalizacji deszczowej 
i wymianę infrastruktury wodociągowej, 
budowę drogi oraz wykonanie sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 

Targowej, Buczka, Poznańskiej i  Żabi-
kowskiej.

Jednak po staremu?
Ostatnio wiele miejsca poświęcono roz-
wiązaniu komunikacyjnemu Żabikowska 
– Urocza (Migalli) – Długa. Chodziło 
o  zmianę dotychczasowego systemu 
włączenia tych ulic do Żabikowskiej. 
Przegłosowano, że ul. Długa będzie 
zbierała ruch z Uroczej i łukiem wpa-
dała do Żabikowskiej, a istniejący do-
jazd główny Uroczej, który zbierał ruch 
z Długiej, ma być zamieniony na zieleń. 

Pisaliśmy już o tym kilkakrotnie, a o sa-
mym systemie połączeń i dokumentacji 
– w ub. miesiącu na str. 16 („Długa przed 
Uroczą?”). Jak widać z  ułożonych 
w ostatniej fazie krawężników i betono-
wego podłoża, realizowane jest istnieją-
ce rozwiązanie. Czy pozostanie tak, jak 
było, czy w  niedalekiej przyszłości 
należy spodziewać się zmiany tego, co 
w tej chwili wybudowano?, życie po-
każe. Trwają procedury mające umoż-
liwić realizację wariantu przyjętego 
przez władze, w związku z tym moż-
na  się spodziewać przeróbek tego, 
co się teraz wykonuje.

RS

Bez drogi do wiosny

Q
Przedłużające się roboty przy budowie odcinka ul. Żabikowskiej od Sobieskiego do 
Buczka nastręczają wiele trudności tamtejszym mieszkańcom   fot. Hanna Siatka

Q
Utwardzane betonem podłoże wskazuje na to, że po przebudowie ul. Żabikowskiej 
pozostaną dotychczasowe w nią wloty, a więc z Uroczej (Migalli) i Długiej w takim 
przebiegu, jak to zapisano w obowiązującym prawie lokalnym – miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego   fot. Hanna Siatka
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Stary, granatowy ford 
Mondeo w wersji kom-
bi i  jego kolega biały 
opel Astra pozbawiony 
już tablic rejestracyj-
nych, to kolejne „pe-
rełki” na naszych lu-
b ońsk ich  drogach . 
Zalegające na poboczu 
auta można zobaczyć 
w pobliżu skrzyżowa-
nia ulic Rydla z Nową. 

Nawiasem mówiąc, takich „okazów”, 
o  których zapomnieli właściciele, 
cięgle w Luboniu przybywa.

Opel Corsa rocznik 1993-
2000 z ul. Kurowskiego to 
kolejny przykład porzuco-
nego auta. Miejsc postojo-
wych w  tym rejonie jest 
stosunkowo mało. Miesz-
kańcy osiedla bloków czę-
sto parkują swoje pojazdy 
jeden za drugim, a  ten 

wrak zajmuje miejsce, które jest tu na 
wagę złota.

Natalia

„Zabytki”

Q
Nieużywany opel Corsa na ul. Kurowskiego, zajmujący miejsce innym samocho-
dom   fot. Natalia

Porzucone opel Astra, a za 
nim ford Mondeo na ul. 
Rydla   fot. Natalia

O chodniku na ul. Rejtana (od-
noga 5-ramiennego skrzyżowania 
z ulicami Traugutta i 11 Listopa-
da), już pisaliśmy, ostatnio 
w styczniu br. (str. 18). Miejscami 
nie ma nawet metra szerokości, 
za to niebezpieczeństw czyha tu 
kilka. Dopiero niedawno zniknę-
ła zamontowana w świetle przej-
ścia tablica reklamowa, grożąca 
zranieniem głowy pieszego. Inne 
niebezpieczne pułapki, o których 
pisaliśmy przed rokiem, pozosta-
ły. Chodnik jest fragmentami 
zniszczony, nierówny i dla osób 
nie w pełni sprawnych – nie do 
przebycia. Pozbawione płytek od-
cinki wyposażone w  plastyczną 
siatkę, „współpracującą” z grun-
tem wokół korzeni drzew, są śli-
skie, niebezpiecznie wybrzuszone, 
a na krawędziach ostre. Pośliźnię-
cie  się w  tych miejscach grozi 
poważnym okaleczeniem.

(S)

Nieprzyjazna Rejtana

Q
Na tak wąskim chodniku nie sposób się minąć, 
nie mówiąc już o spotkaniu z wózkiem, np. 
dziecięcym. Mokre liście pogarszają komfort 
przejścia. Na widocznym z prawej słupie wisia-
ła do niedawna zamontowana na wysokości 
głowy tablica reklamowa   fot. Hanna Siatka

Q
Ostre, wyboiste, po opadach śliskie fragmenty chodnika na ul. Rejtana zagrażają 
nawet sprawnym przechodniom   fot. Hanna Siatka

Po deszczu padającym w nocy z 1 na 2 listopada, odcinek jezdni 
ul. Powstańców Wielkopolskich pod wiaduktem kolejowym nie 
po raz pierwszy zamienił się w bajoro – nie do przebycia przez 
większość pojazdów. Przejeżdżali przez nie tylko śmiałkowie – 
kierowcy aut terenowych lub busów. Większość jadących tędy 
mniejszymi pojazdami wycofywała się i ruszyła objazdem. War-
to wspomnieć, że wiadukt przed niespełna dwoma laty był 
gruntownie wyremontowany. Niestety, zapomniano o rzetelnym 
i  profesjonalnym odwodnieniu. Paradoksalnie znajdujące  się 
w sąsiedztwie mostu studzienki, będące jeszcze przed remontem 
częścią systemu odwadniającego, zostały podczas prac zasypane 
i prawdopodobnie nie udrożniono ich do dziś.

PAW

Zmora kierowców

Q
Przeprawa pod wiaduktem w ekstremalnych warunkach. Przez głębokie miejscami na pół 
metra bajoro przejeżdżali tylko nieliczni, większość zawracała i ruszała w objazd    
fot. Paweł Wolniewicz

Q
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Mieszkańcy przebudowanej przed dwo-
ma laty ul. 1  Maja są zbulwersowani 
wycięciem fragmentów nowej nawierzch-
ni asfaltowej od strony ul. Ogrodowej. 
Nie bez racji twierdzą, że po połataniu, 
jezdnia już nigdy nie będzie w tak do-
skonałym stanie, jak do niedawna. Znisz-
czenia w  nowym asfalcie powstały po 
doprowadzeniu przyłączy wodno-kana-
lizacyjnych i  energetycznych z  posesji 
położonej u wlotu ul. 1 Maja w Ogrodo-
wą, gdzie wybudowano trzy wielorodzin-

ne domy (Osiedle Majowe). Ustaliłem, 
że budynki postawiono zgodnie z Pra-
wem budowlanym i Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
w związku z czym musiały zostać zaopa-
trzone w podstawowe media. Czy jednak 
stosownych przyłączy nie można było 
doprowadzić do granicy posesji przed 
wybudowaniem nowej drogi? Poproszo-
ny o  komentarz zastępca burmistrza 
Michał Popławski stwierdził, że obecnie 
przed budową nowych ulic, tam gdzie 

to możliwe, uzgad-
nia się z właścicielami 
również niezamiesz-
kałych posesji dopro-
wadzenie przyłączy do 
ich granicy. Przykła-
dem jest nierucho-
mość przy rozpoczętej 
inwestycji mieszka-
niowej na ul. Wschod-
niej 19. Jednocześnie 
Burmistrz zapewnił, 
że jego pracownicy 
dołożą wszelkich sta-
rań, by inwestor i wy-
konawca robót na 
omawianym fragmen-
cie nawierzchni ul. 
1  Maja przywrócili 
jezdnię do należytego 
stanu.

PAW

Znowu ryli

Q
W ul. 1 Maja wycięto asfalt w dziewięciu fragmentach 
jezdni. Pozostaje mieć nadzieję, że zostanie przywrócona 
do należytego stanu   fot. Paweł Wolniewicz

Mieszkańcy Żabikowa od dawna alar-
mują w sprawie absurdalnego i niebez-
piecznego przejścia dla pieszych na ul. 
Traugutta w okolicy skrzyżowania z No-

winy. Pasy namalowano tuż przed 
ostrym łukiem ruchliwej drogi. Wyjeż-
dżające zza zakrętu pojazdy zagrażają 
korzystającym z zebry. Wielu kierowców 
nie zwalnia w tym newralgicznym rejo-
nie, a samochody ciężarowe, pokonując 

zakręt, często zajmują przeciwległy pas. 
Nietrudno sobie wyobrazić, czym grozi 
kraksa jadących naprzeciw siebie aut 
w miejscu, w którym znajdują się piesi. 

Dodatkowo z jednej strony zejście z ze-
bry zagrodzono barierką, a  z  drugiej 
znajduje  się błotniste pobocze. Trud-
no się dziwić, że na tym skrzyżowaniu 
mieszkańcy poruszają się po jezdni.

(S)

Pilnie zmienić!

Q
Łuk ul. Traugutta na skrzyżowaniu z ul. Nowiny, z absurdalnym przejściem dla pie-
szych. Z lewej barierki zamontowane przy wejściu na pasy. Przechodnie korzystają 
z jezdni   fot. Hanna Siatka

Znaki drogowe przy ruchliwych ulicach Żabikowa 
„alarmują” o koniecznych zmianach w infrastrukturze 
drogowej. Tam, gdzie jezdnia jest zbyt wąska lub gdy 
zamontowano je za blisko, stanowią przeszkodę dla 
dużych pojazdów i  są przez nie przestawiane oraz 
niszczone. Zjawisko to można zaobserwować m.in. 
w rejonie niedoinwestowanego, niebezpiecznego skrzy-
żowania ulic 11  Listopada, Traugutta i  Rejtana. Po 
otwarciu ronda na krzyżówce ulic Komornickiej i Ża-
bikowskiej w  Komornikach, ruch na tej dojazdowej 

Wołanie o zmiany

Q
Odwrócony, prawdopodobnie przez wysoki 
pojazd, znak „Stop” na skrzyżowaniu ul. 11 Li-
stopada z Traugutta   fot. Hanna Siatka

Q
Ten znak, informujący o przejściu dla pieszych 
przez ul. 11 Listopada przy skrzyżowaniu z Trau-
gutta, mógł odwrócić np. kursujący tędy auto-
bus, skręcając z Traugutta   fot. Hanna Siatka

Q
Znak przy przejściu dla pieszych na ul. Poniatowskiego 
(plac Edmunda Bojanowskiego) mogły uszkodzić mijają-
ce się w tym wąskim miejscu autobusy. Na przestawionej 
tablicy, od strony jezdni widoczne ślady po zdrapaniu farby   
fot. Hanna Siatka

trasie przez Luboń jeszcze się zwiększył. Tym-
czasem infrastruktura drogowa w  rejonie lu-
bońskiego skrzyżowania jest tragiczna (mało 
miejsca, uszkodzenia w jezdni, zła organizacja 
ruchu). Duże pojazdy nie mieszcząc się podczas 
mijania na jezdni, dewastują krawężniki i zna-
ki drogowe.

(S)
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Urząd Miasta zapewniał, że �rma „Bet-
pol”, która zniszczyła trawnik przed po-
laną od strony alei Jana Pawła II (zrobi-
ła sobie z  niego drogę dla koparek), 
doprowadzi ten teren do stanu sprzed 
dewastacji.

Jak widać, absolutnie się z tego nie wy-
wiązała. Trawnika brak, zostawiono 
błoto, kałuże i śmieci.
Proszę wymóc na �rmie naprawę.

Aniela
(dane do wiadomości redakcji)

List do redakcji

Pic!

Q
Nie odtworzony trawnik, po którym kursował ciężki sprzęt podczas budowy alei 
Jana Pawła II   fot. Hanna Siatka

Przed rokiem o  tej porze 
kontynuowaliśmy rozpoczę-
ty we wrześniu 2016 r. cykl 
publikacji na temat bolączek 
mieszkańców rejonu ul. Solskiego, pro-
wokując późniejsze z  nimi spotkanie 
władz miasta. Niektórym trudnościom 
próbowano zaradzić, ale bez systemo-
wych rozwiązań, jak widać, mało sku-
tecznie. Przykładem jest prowizoryczne 

utwardzenie dojścia do przystanku z ul. 
Solskiego na Traugutta. Miejsce oczeki-
wania na autobus wyłożono niefachowo 
płytkami, a dalej wysypano kamykami. 
Nic dziwnego, że również po zmianach, 
piesi niechętnie korzystają z tego „chod-
nika”.

(S)

Zaradzone, nierozwiązane

Q
Zamiast korzystać z prowizorycznie 
utwardzonego przejścia, mieszkańcy 
schodzą na ruchliwą jezdnię ul. Trau-
gutta   fot. Hanna Siatka

Q
Kamyki, którymi utwardzono fragment 
ul. Traugutta w rejonie przystanku au-
tobusowego, osypują się wprost do 
studzienki kanalizacyjnej. Sygnalizowa-
liśmy o tym przed rokiem („WL” 11-
2016, str. 30)   fot. Hanna Siatka

Zarośnięte 
pobocze ul. 
Solskiego nie 
wymaga kosz-
townych inwe-
stycji   fot. 
Hanna Siatka

Otrzymaliśmy sygnał od niezadowolo-
nych mieszkańców ul. Karłowicza o trud-
nościach związanych z  parkowaniem 

przy ich posesjach, w tym we wjazdach. 
Otóż na tej ślepej ulicy funkcjonuje 
przedszkole „Zucholandia”. Podczas 

przywożenia doń 
i  odbierania dzieci, 
rodzice parkują swoje 
pojazdy w najbliższej 
odległości od placów-
ki (także na łuku tej 
nieutwardzonej dro-
gi) i  często blokują 
wjazdy zaparkowany-
mi bez wyobraźni 
samochodami.

PAW

Beztroskie parkowanie

Q
Beztrosko parkowane na ul. Karłowicza pojazdy powodują 
irytację i protesty mieszkańców   fot. Paweł Wolniewicz

Nie ma pory roku, w której miesz-
kańcy ul. Nowiny mogliby być za-
dowoleni ze stanu swojej drogi. 
W  suchych okresach z  szerokiej, 
wyboistej jezdni tej gruntowej, cią-
gnącej się do Wir ulicy, unoszą się 
tumany kurzu, a  w  wilgotnych se-
zonach droga jest pasmem błota 

i  kałuż. Docierających do domów 
mieszkańców jest tu coraz więcej, 
w głębi ulicy wciąż powstają nowe 
osiedla. Niektórzy, chcąc chronić 
samochody, częściowo korzystają 
z  wybudowanego tu całkiem nie-
dawno chodnika. Nie milkną narze-
kania.  (S)

Nie nowina

Q
Wjazd w ulicę Nowiny z ul. Traugutta   fot. Hanna Siatka

Q
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Dobrze, że interesujecie się Państwo cyklem „Mieszkańcy pytają”. Zapraszamy 
do nadsyłania pytań do władz wykonawczych (burmistrzów) i stanowią-
cych (radnych), urzędników itp., które opublikujemy. Chętnie widziane 
będą też polemiki czy komentarze. Przypominamy, że pytania można 
dostarczać do redakcji przy ul. Wschodniej 23A/62, wrzucać do niebies-
kich skrzynek na terenie Lubonia, a najlepiej przesyłać e-mailem na adres:  
redakcja@wiescilubonskie.pl lub zatelefonować: 61 810 43 35, 609 616 277, 
609 616 290.
       Redakcja

Mieszkańcy pytają

Apel

Pytają, postulują, krytykują
Czy odbył się konkurs na nowego pre-
zesa Kom-Lubu, pytał Robert Korcz? 
Burmistrz Małgorzata Machalska odpo-
wiedziała, że nie było konkursu, ale Rada 
Nadzorcza powołała członka zarządu 
Igora Szymkowiaka (prawnik świadczą-
cy usługi dla Urzędu Miasta na umowę 
zlecenie od 3 kwietnia 2014 r.), o czym 
informowała na poprzedniej sesji. Miesz-
kaniec stwierdził, że dobrym obyczajem 
byłoby jednak ogłosić konkurs.
Mieszkanka, Agnieszka Roszyk, zgło-
siła propozycję chipowania psów w za-
mian za zwolnienie z płacenia za nie 
podatku. Zwróciła też uwagę na pro-
blemy osób niepełnosprawnych z po-
ruszaniem się po Urzędzie Miasta i na 
niebezpieczne zachowania miejsco-
wych kibiców, rzucających petardy. 
Burmistrz uznała propozycję chipo-
wania za interesującą, chce też zain-

stalować windę wewnętrzną lub ze-
wnętrzną dla osób niepełnosprawnych 
i zasięga w tej kwestii opinii architek-
ta, a w sprawie petard obiecała ener-
giczne kroki zapobiegawcze. Co do 
ruchu na ulicy Armii Poznań powtó-
rzono znane już argumenty mieszkań-
ców i  radnych, oraz przeszkody na 
drodze zadośćuczynienia postulowa-
nym rozwiązaniom. Wszystko w „rę-
kach” PKP i regulaminie dotowanych 
inwestycjach.
Bogdan Tarasiewicz upomniał  się 
ponownie o  ulicę Uroczą, która na 
posiedzeniu Komisji Komunalnej 
ponownie przepadła z  kretesem, 
jak się wyraził, tym razem przegry-
wając z ulicą Buczka. Postulował ja-
kiekolwiek odwodnienie permanent-
nie zalewanego jej fragmentu. Nie 
uzyskał satysfakcjonującej odpowie-
dzi. Sprawa jest skomplikowana i wy-

Krótkie obrady
38. Sesja Rady Miasta Luboń (26 października 2017 r.)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z w Z p Z Z p
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z Z Z w Z

Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z Z

Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z p

Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z w Z Z w
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z Z Z Z p

Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z Z Z Z w Z Z p
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z Z Z Z nn

Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z Z nn

Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z Z p
Samulczyk Marek ML (3) Z Z Z Z Z w w Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z p

Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z Z Z Z p
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z Z p

Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z p
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z p

21 21 20 21 18 20 19 3
0 0 0 0 1 0 0 15
0 0 1 0 2 1 2 1
21 21 21 21 21 21 21 19

Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

Razem "za" (z)
Razem "przeciw" (p)

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało

maga wielu uzgodnień, własnościo-
wych, planistycznych, projektowych 
i finansowych.

Szkoły z nowymi uchwałami
Wszystkie wnioski o uchwalenie zmian 
związanych z reformą szkolnictwa, zo-
stały przyjęte. Objęły one przekształce-
nia, nową organizację, statuty i regula-
miny oraz imiona, dostosowując je do 
sytuacji wymuszonej przez zmiany usta-
wowe. Szkoły Podstawowe 1, 2, 3, i  4, 
dotychczas sześcioletnie, przekształcono 
w  ośmioletnie, a  Gimnazjum nr  2 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5.

Drzewa do wycięcia
Przyjęto wniosek o zdjęcie zakazu wy-
cinki niektórych drzew pomnikowych, 
będących w granicach miasta, z powodu 
ich zagrzybienia. Dotyczy to między 
innymi drzew na ul. Poniatowskiego. 
W  ich miejsce, 
a właściwie obok 
nich, zgodnie 
z  przepisami, 
będą posadzone 
nowe.

Nowa ulica
Nadano nazwę 
ulicy dochodzącej 
d o  S t e f a n a 
Okrzei. Komisja 
Komunalna zde-
cydowała o wybo-
rze Józefa �oma-
sa, działacza, or-
ganicznika, dzier-
żawcy majątku 
Augusta hr. Ciesz-
kowskiego (po-

stać przedstawiona m.in w książce „Lu-
bonianie w Powstaniu Wielkopolskim” 
na str. 53 (2009); „WL” 05-2006, str. 21 
– „Nieznany życiorys”; 12-2011, str. 31 
lub 05-2017, str. 22. Do wyboru propo-
nowano jeszcze nazwy: Zacisze, Henry-
ka Kowalówki i Karola Libelta. Jak po-
wiedział radny Jakub Bielawski, taki 
wybór jest zgodny z licznymi postulata-
mi honorowania ważnych postaci lokal-
nych.

Obserwator Luboński
JN

W tabeli, w ostatniej kolumnie, przed-
stawiamy uzupełnienie z  poprzedniej 
sesji RML (28.09.2017), czyli głosowanie 
nad wnioskiem Adama Dworaczyka, by 
nie do�nansowywać po raz kolejny wy-
dawania „Informatora Miasta Luboń” 
o 35 000 zł. Wniosek upadł, a więc „In-
formator” otrzymał do�nansowanie.

Q
Uliczka na zachód od ul. Okrzei otrzymała patrona – Józefa Thomasa   
fot. Piotr P. Ruszkowski

Q
Wyjeżdżające z nowej ulicy Thomasa samochody rozno-
szą na długości kilkuset metrów błoto. W jesienne, 
dżdżyste dni jezdnia jest przez to śliska   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

QQ Podobno w  związku z  tym, że nie 
udały się wcześniejsze nabory na sta-
nowisko ds. pozyskiwania funduszy ze-
wnętrznych w Urzędzie, przed przyjęciem 
pani Małgorzaty Matysiak zmieniono 
grupę zaszeregowania wynagrodzenia. 
Jaka pensja była na tym stanowisku 
dotychczas, że pracownik się zwolnił, 
a w wyniku konkursów nikt nie chciał 
go przyjąć? Jaką pensję ma obecnie za-
trudniona?   (AP)

Odp.: Uprzejmie infor-
muję, że nie zmieniono 
grupy zaszeregowania 
wynagrodzenia dla sta-
nowiska ds. pozyskiwa-
nia funduszy zewnętrznych. Miasto 
nie ujawnia kwot wynagrodzeń pra-
cowników Urzędu Miasta.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Mieszkańcy pytają

Zarobki urzędnika
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Wieloletnią tradycją jest informowanie 
na łamach „WL” o nowych pracownikach 
zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz 
o rotacji urzędników. W mijającym roku 
w lubońskim magistracie również nastą-
piły zmiany kadrowe. O niektórych już 
informowaliśmy, pozostałych przedsta-
wiamy teraz. Wszyscy zostali zatrudnie-
ni w wyniku naborów.

Pracownicy nowo zatrudnieni:

Małgorzata Antkowiak
Podinspektor w  Wydziale Oświaty 
Zdrowia i  Kultury (WOZiK). Od 
stycznia br. zastąpiła na tym stano-
wisku Magdalenę Seifert. Mieszka 
w Luboniu od blisko 30 lat. Jest ab-
solwentką Wydziału Ogrodniczego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-

znaniu. Ukończyła również studia 
III  stopnia na Wydziale Rolnictwa 
i Biotechnologii Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy, kończąc je obroną 
rozprawy doktorskiej na Wydzia-
le Ogrodnictwa i  Architektury 
Krajobrazu Uniwersytetu Przy-
rodniczego w  Lublinie. Zajmu-
je  się szeroko rozumianym po-
żytkiem publicznym, m.in. współ-
pracą z  organizacjami pozarzą-
dowymi, utrzymując z nimi bie-
żące kontakty, oraz sprawami 
związanymi ze zdrowiem, współ-
pracą w  tym zakresie ze Staro-
stwem Powiatowym i prywatnymi 
f irmami.  Zbiera informacje 
i wnioski oraz bierze udział w przy-
gotowaniu projektu Rocznego Pro-
gramu Współpracy Miasta Luboń 
z  organizacjami pozarządowymi na 
przyszły rok. Koordynuje konsultacje 
ww. projektu, dokonuje wstępnej oce-
ny formalnej ofert, sprawozdań, spo-
rządza także umowy z organizacjami 
realizującymi zadania publiczne. 
Ponadto, zleca prace związane z bie-
żącym utrzymaniem miejskich pla-
ców zabaw i gier na terenie Lubonia. 
Jest zafascynowana hortiterapią 
(ogrodolecznictwo). W br. rozpoczę-
ła studia podyplomowe z tego zakre-
su na Wydziale Ogrodnictwa i  Ar-

chitektury Krajobrazu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Wierzy, 
że odpowiednio zaprojektowane i wy-
posażone tereny zieleni mogą stać się 
idealnymi miejscami terapii zajęcio-
wej (integracji sensorycznej – prawi-
dłowa organizacja bodźców). Jej 
hobby to motoryzacja – od prawie 
20  lat uczestniczy w  garbusowych 
zlotach, zrzeszających miłośników 
starych volkswagenów.

Marcin Godzich
Od sierpnia pracuje jako informatyk, 
pracownik Wydziału Administracyjno-
-Gospodarczego – zmienił na tym sta-
nowisku Bartosza Nowaka. Jest absol-
wentem Wydziału Informatyki Politech-

niki Poznańskiej. Mieszka w Plewiskach. 
Jego hobby to informatyka i motoryzacja.

Milena Ratajczak-Glabus
Sekretarka w  Kancelarii Ogólnej. Od 
września zastąpiła na tym stanowisku 
Monikę Czerwińską. Mieszka w  Pusz-
czykowie, posiada wyższe wykształcenie 
i ponad 10-letnie doświadczenie, które-
go nabrała pracując wcześniej w  Cen-
trum Informacji Miejskiej w Poznaniu 

na stanowisku starszego specjalisty ds. 
informacji. Odpowiadała tam za promo-
cję kulturalną i  turystyczną miasta, 
kształtowanie pozytywnego wizerunku 
Poznania, zarówno wśród mieszkańców 
jak i  turystów. Do obowiązków pani 
Mileny należy m.in. bezpośrednia ob-
sługa osób odwiedzających urząd, udzie-
lanie informacji o  sposobie i  miejscu 
załatwiania spraw w  Urzędzie, prowa-
dzenie elektronicznego rejestru kore-
spondencji oraz obsługa centrali telefo-
nicznej. W tym roku podjęła naukę na 
podyplomowych studiach Administracji 

Zmiany w magistracie
– prawo, organizacja i zarządzanie. Pani 
Milena włada również językami angiel-
skim i rosyjskim, obecnie uczy się hisz-
pańskiego. Pasjonuje się szeroko pojętą 
turystyką. W wolnych chwilach króluje 
w kuchni – bazując w szczególności na 
kuchni roślinnej.

Katarzyna Serdak
Od lutego inspektor w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Pochodzi z Sulechowa pod 
Zieloną Górą, mieszka w Komornikach. 

Jest absolwentką Wydziału Politologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przez 
ostatnie 10  lat pracowała w  Urzędzie 
Miasta Poznań, początkowo w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich, później w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego. Jej hobby to ar-
chitektura krajobrazu i podróże.

Joanna Wojdyła
Podinspektor w  Wydziale Podatków 
i Opłat. Od września zastąpiła na tym 
stanowisku Beatę Dutkiewicz. Mieszka 

w gminie Komorniki. Ukończyła Wy-
dział Finansów i Rachunkowości Wyż-
szej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
(specjalista gospodarki nieruchomo-
ściami). Jej hobby to jazda konna 
w stylu „Western”, literatura i muzyka.

Pracownicy, którzy przeszli 
na inne stanowiska:

Monika Pigłowska
Od października jest zastępcą kierowni-
ka Wydziału Organizacyjnego. Przedtem, 
od pięciu lat pracowała na stanowisku 
sekretarki w Kancelarii Ogólnej magi-

stratu. Mieszka w Luboniu. Jej hobby to 
sport i podróże.

Monika Pilarczyk-Androsiuk
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu, 
wcześniej pracowała tu Monika Pi-
głowska. W ramach obowiązków ob-
sługuje sekretariat burmistrzów. Miesz-
ka w Luboniu. Jej hobby to motoryza-
cja i medycyna.

Monika Czerwińska
Podinspektor w  Wydziale Oświaty 
Zdrowia i Kultury. Od września zastą-
piła na tym stanowisku Magdalenę 
Sołtysiak. Pracuje w Urzędzie od lipca 
2016 r. Obecnie zajmuje się m.in. żłob-

kami, dowozami dzieci niepełnospraw-
nych, stypendiami, Kartą Seniora, 
pracownikami młodocianymi oraz 
awansami nauczycieli. Jej hobby to: 
podróże, literatura i muzyka.

Paweł Wolniewicz

Q
Małgorzata Antkowiak
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Marcin Godzich
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Milena Ratajczak-Glabus
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Katarzyna Serdak
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Joanna Wojdyła
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Monika Pigłowska
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Monika Pilarczyk-Androsiuk
fot. Paweł Wolniewicz

Q
Monika Czerwińska
fot. Paweł Wolniewicz
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Jak co roku, trochę napięcia przed decy-
zjami, które ulice budować, które remon-
tować? Najlepiej wszystkie oczekujące 
od lat, ale na to nie ma pieniędzy w bu-
dżecie żadnej gminy. Trzeba więc doko-
nać wyboru. Propozycje składają bur-
mistrzowie, radni, mieszkańcy. Najwięk-
sze szanse mają te burmistrzowskie.

Na pierwszy ogień idzie ulica Armii 
Poznań i przywrócenie ruchu kołowego 
na przejeździe kolejowym w okolicy ul. 
Romana Maja. Jest pozytywna opinia 
PKP, głównego inwestora. Nie wiadomo 
jeszcze, jak będzie rozwiązana kwestia 
pięcioletniego zakazu dokonywania ja-
kiejkolwiek zmiany w projektach doto-
wanych ze środków unijnych.

W sumie zgłoszono 41 wniosków. Bur-
mistrz wniósł ich 22 i 21 z nich zaakcep-

towano. Ulica Rzeczna nie będzie pro-
jektowana w przyszłym roku, a jedynie 
prowizorycznie utwardzona płytami 
betonowymi.

Radni Komisji Komunalnej przegłoso-
wali projektowanie następujących ulic: 
Buczka (od Wojska Polskiego do Po-
przecznej), Jaworowa i  Leszczynowa, 
Armii Poznań (przejazd kolejowy przy 
R. Maya), Kościuszki (remont na-
wierzchni), Wierzbowa i część Chabro-
wej, Jaśminowa i Brzozowa, Leśmiana, 
Kurowskiego (od Rydla do Dworcowej) 
i Dworcowa (od Ogrodowej do Podgór-
nej), Dworcowa (od Kurowskiego do 
Ogrodowej), Parkowa, Miodowa, Wi-
śniowa, Klonowa (remont nawierzchni), 
Niezłomnych, Wysoka, 3 Maja (remont 
nawierzchni), Kopernika, Rzeczna (pły-
ty betonowe).

Budowa ulic w 2018 r.
Przeczytaj, jak zadecydowała Komisja Komunalna Rady Miasta 
19 października

Q
Lubonianie przybyli na otwarte coroczne posiedzenie Komisji Komunalnej RML, 
by dowiedzieć się, czy ulice, przy których mieszkają doczekają się utwardzenia   
fot. Jerzy Nowacki

Nie zaakceptowali następujących ulic: 
Przemysłowa, Faustmana (brakujący 
odcinek), Batorego, Słoneczna, Spadzista, 
Asnyka, Lemańskiego, Łączna, Paderew-
skiego (poszerzona od Powstańców 
Wlkp. do wjazdu do Pol-Agri), przebu-
dowa ronda na ul. Żabikowskiej, Długa 
i Szkolna (od Wojska Polskiego do Dłu-
giej), Kwiatowa (od Sobieskiego do torów 
PKP), Staszica, Norwida, Brzoskwiniowa, 
Karłowicza, Poznańska (odcinek do 
Wir), Żytnia (ciąg pieszo-jezdny), Trau-
gutta (boczna), Śliwkowa, Pogodna, 
Urocza.

Kolejne emocje przeżywali mieszkańcy 
ul. Uroczej. Tym razem konkurowali z ul. 
Buczka. Wygrała nieutwardzona część 
ul. Buczka, To kolejna porażka ul. Uro-
czej, jeśli nawet spowodowana racjonal-

nymi przesłankami, nie mogą one jednak 
złagodzić żalu jej mieszkańców.

Wszystkie decyzje o odmowie podjęcia 
projektowania w  przyszłym roku uza-
sadniono przede wszystkim konieczno-
ścią unikania inwestycji w jednym miej-
scu, czyli kumulacją, co byłoby sprzecz-
ne z zasadą równomierności rozdziału 
środków na ten cel, w całym mieście.
Warto, w związku na naszymi licznymi 
publikacjami, wspomnieć oddzielnie 
sprawę poszerzenia ul. Paderewskiego 
od ul. Powstańców Wlkp. Stwierdzono 
potrzebę pozyskania dodatkowo 1,5 
metra pasa drogi od obecnego właści-
ciela. Nie wiadomo, jak potoczą się pla-
nowane rozmowy w  tej sprawie. Chęć 
negocjowania zgłosił radny Marek Sa-
mulczyk.

JN

Q
Radni z Komisji Komunalnej i burmistrz Michał Popławski podczas decydowania 
o najbliższych inwestycjach drogowych   fot. Jerzy Nowacki

W nocy z 16 na 17 października otwarto 
bezkolizyjny przejazd nad torami kole-
jowymi Poznań-Wrocław z dwoma tu-
nelami. To inwestycja kolejowa w ramach 
modernizacji linii E-59 Poznań-Wrocław, 
której projekt dotyczy przebudowy dro-
gi wojewódzkiej 430 (w Luboniu – Armii 
Poznań). Kiedy dojdzie do przebudowy 
drogi 430, której projekty są gotowe? Nie 
wiadomo. Między wiaduktami nowym 
i starym (pod torami Poznań-Wolsztyn) 
trwają prace przy budowie fragmentu ul. 
Krętej.

(RS)

Do Mosiny 
bez 
szlabanu!

Zdjęcie z lotu ptaka wykonane wcze-
snym popołudniem 31 października. Po 
przekątnej – nowy fragment drogi 430 
nad nowymi tunelami (dla linii kolejo-
wej Poznań-Wrocław i nad przedłuże-
niem ul. Krętej). U dołu z prawej – ul. 
Kręta i zabytkowy wiadukt pod torami 
Poznań-Wolsztyn. Na zdjęciu przy szpa-
lerze drzew z prawej widać też budynek 
mieszkalny, opisywany w ub. miesiącu 
na str. 33, którego nie ma na gminnej 
mapie   fot. Rafał Wojtyniak

Q
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QQ Podobno były prezes LOSiR-u, Zbigniew Trawka, odwołał się do Sądu Pracy 
w związku z decyzją o zwolnieniu go w trybie dyscyplinarnym z funkcji. Jeśli 
to prawda, to czego konkretnie ta sprawa dotyczy?    (anonim)

Odp.: Miasto nie udziela informacji o toczących się procesach z udziałem Miasta 
lub spółek miejskich, do czasu zakończenia postępowania sądowego.

opr. Rafał Marek
Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Przypomnijmy, że Zbigniew Trawka został najpierw (31.05.2017) decyzją Burmi-
strza i Rady Nadzorczej odwołany ze stanowiska prezesa jednoosobowego zarzą-
du spółki LOSiR z o.o., następnie przez nowego prezesa zwolniony ze stanowiska 
dyrektora naczelnego LOSiR Sp. z o.o.

Mieszkańcy pytają

Zwolniony – u Temidy

QQ Dlaczego, wbrew wcześniejszym usta-
leniom, po przekształceniu  LOSiR-u 
w spółkę nie zachowano wcześniejszych 
uprawnień pracowników, także co do 
wysokości wynagrodzeń i zachowania 
wszystkich składników, np. 13. pensji? 
Jak po zmianie zarządu spółki zmieni-
ły się kadry i płace w LOSiR-ze? Czy 
zmieniło się uposażenie Rady Nadzor-
czej?          (anonim)

Odp.: Od 1 lipca br. obowiązuje nowy 
regulamin wynagradzania w  spółce 
 LOSiR Sp. z o.o. Z nowym regulami-
nem zostali zaznajomieni pracowni-
cy spółki, nikt z  nich nie wniósł 
uwag. Spółka nie udziela informacji 
na temat wysokości i zasad wynagra-

dzania poszczególnych pracowników 
oraz spraw kadrowych tychże. Kwo-
ta wynagrodzenia netto członków 
Rady Nadzorczej jest porównywal-
na z wysokością tego wynagrodze-
nia ustaloną w momencie utworze-
nia Spółki (2014  rok). W  między-
czasie zmieniły się zasady odnośnie 
odprowadzania składek społecznych 
od wynagrodzeń członków rad nad-
zorczych. Kwoty otrzymywane przez 
cz łonków rad  nadzorczych we 
wszystkich lubońskich spółkach 
(Translub, Kom-Lub, LOSiR) są iden-
tyczne.

opr. Rafał Marek
Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Mieszkańcy pytają

Płace w LOSiR-ze

Jak nas poinformował Leszek Jurga 
zajmujący się w Urzędzie Miasta utrzy-
maniem dróg, 31 października zakoń-
czono cząstkowe remonty asfaltowych 
nawierzchni ulic w  ramach środków 
przewidzianych w umowie (474 427 zł) 
zawartej w tym roku z Zakładem Dro-
gowym Waldemara Lewandowskiego 
z  Psar Małych spod Wrześni, rozpo-
częte w maju. Szacowano uzupełnienie 
4  400  m2. W  przypadku niektórych 
dróg można mówić o remoncie całych 

odcinków. Przykładem może być ul. 
Krasickiego czy Szkolna, na których 
nową nawierzchnią bitumiczną pokry-
to kilkudziesięciometrowe fragmenty 
jezdni. Przy okazji remontów trady-
cyjnie regulowano poziom niektórych 
studzienek i kratek ściekowych, a na-
wet wybudowano rynsztok (np. na ul. 
Szkolnej).
Do końca października, prócz robót na 
ul. Krasickiego i  Szkolnej, wykonano 
m.in.: prace na ul. Puszkina, Akacjowej 

Łatanie ulic 2017

Szósty etap uporządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej dla ochrony zaso-
bów wodnych w  Poznaniu i  okolicach 
otrzyma ponad 241  mln  zł unijnego 
wsparcia (Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, dzia-
łanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach). Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej przekaże tę dotację poznańskiej spół-
ce „Aquanet”. Projekt wart blisko 
473 mln zł zakończy się do 2023 r.
Umowę na do�nansowanie wielkopol-
skiego przedsięwzięcia podpisali 17 paź-
dziernika 2017 r. podczas targów „Pol-
-Eco-System” w Poznaniu: Prezes Zarzą-
du NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz 
Wiceprezes Marek Borkowski i Proku-
rent Andrzej Kazirod ze spółki „Aqu-
anet”.
Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w Poznaniu i okoli-
cach – etap VI” będzie realizowana w Po-
znaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie 
i  Czerwonaku, czego efektem będzie 
polepszenie warunków życia i zdrowia 
mieszkańców poprzez rozbudowę sys-
temu kanalizacji sanitarnej umożliwia-
jące przyłączenie 10 207 nowych użyt-
kowników sieci kanalizacyjnej, zapew-
nienie dostaw wody pitnej o odpowied-
niej jakości i poprawa funkcjonowania 
sieci wodociągowej. Planuje się osiągnię-
cie niezawodnego i w pełni efektywnego 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków, 
w tym aspekcie zasilania w energię oraz 
przeróbki osadów (ilość suchej masy 

komunalnych osadów ściekowych pod-
dawanych procesom przetwarzania wy-
niesie 14,30 tys. Mg/rok). W tym celu 
konieczne będzie wybudowanie 126 km 
i przebudowanie 6,69 km sieci kanaliza-
cyjnej, a  także wybudowanie sieci wo-
dociągowej o długości 2,70 km. Unijne 
pieniądze – w ramach tego komplekso-
wego przedsięwzięcia – przeznaczone 
będą również na przebudowę dwóch 
oczyszczalni ścieków komunalnych 
(Centralnej i Lewobrzeżnej), moderni-
zację stacji uzdatnia wody „Wiśniowa” 
oraz wdrożenie inteligentnych systemów 
zarządzania sieciami wodno-kanaliza-
cyjnymi.
Dotychczas (w ramach etapów I-V) 
wypłacono do�nansowanie w sumie ok. 
440 mln zł, które zostały przeznaczone 
m.in. na budowę 200 km nowej kanali-
zacji i  modernizację kolejnych 50  km. 
Dzięki wsparciu unijnemu zmodernizo-
wano już trzy oczyszczalnie ścieków 
(Centralną, w  Borówcu i  w  Mosinie) 
i  stację uzdatniania wody w  Mosinie. 
Wybudowano także 4 km sieci wodocią-
gowej i dodatkowe 16 km poddano mo-
dernizacji. Projekt przyczynił  się do 
podłączenia 35 788 nowych użytkowni-
ków sieci kanalizacyjnej.

Sławomir Kmiecik
Rzecznik prasowy NFOŚiGW

Dotacja unijna dla Lubonia i okolicy
NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką ekologiczną inwestycję 
Poznania

Brak rozwiązań w przepisach o składo-
waniu odpadów niebezpiecznych grozi 
katastrofą ekologiczną. Powiat poznań-
ski od roku zabiega o zmiany prawne, 
by uniknąć sytuacji, jaka wydarzyła się 
w Komornikach w gminie Kleszczewo.
Ponad 2,3 miliona zł przeznaczył powiat 
poznański na usunięcie 1 310 ton nie-
bezpiecznych substancji. Dzięki temu 
udało się uniknąć katastrofy ekologicz-
nej. Zmieszanie się różnorodnych, nie-
bezpiecznych odpadów, jakie kilka lat 
temu były składowane w jednej z hal na 
terenie powiatu, mogło spowodować 
eksplozję lub emisję trujących gazów. 
Niedługo minie rok od wystosowania 
przez Zarząd Powiatu w Poznaniu pety-
cji do Ministra Środowiska w  sprawie 
zmian w gospodarowaniu odpadami.
Jakich zmian w przepisach domaga się 
powiat poznański? Trzeba systematycz-
nie wery�kować faktyczne przygotowa-
nie przedsiębiorców do gospodarowania 
odpadami. Interesuje nas także wprowa-
dzenie obowiązku przekazywania wy-
tworzonych odpadów niebezpiecznych 
bezpośrednio do zakładów ich odzysku 
lub unieszkodliwiania. Bez gromadzenia 
takich odpadów u pośredników. Ważną 
zasadą, którą należy wprowadzić, jest 
odpowiedzialność podmiotu za wytwo-
rzone odpady, aż do chwili unieszkodli-
wienia lub ich odzysku przez następne-
go posiadacza.
Z procederem porzucania przez nie-
uczciwych przedsiębiorców zmagazyno-

wanych odpadów mieliśmy do czynienia 
kilka lat temu. Wówczas Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w  Po-
znaniu, w  czasie kontroli w  Komorni-
kach w gminie Kleszczewo stwierdził, że 
wynajęty magazyn, w którym miało być 
prowadzone profesjonalne zbieranie od-
padów, w rzeczywistości został wypeł-
niony substancjami toksycznymi. W hali, 
często w  przerdzewiałych beczkach, 
innych opakowaniach, a nawet bezładnie 
bez żadnych opakowań, umieszczono 
wiele rodzajów niebezpiecznych odpa-
dów. Ich zmieszanie mogło spowodować 
eksplozję lub emisję trujących gazów. 
Magazyn był zlokalizowany wśród za-
budowań. Aż cztery lata trwało przymu-
szanie odpowiedzialnego za sytuację 
przedsiębiorcy do oczyszczenia maga-
zynu. Wiele czasu potrzeba było również 
na zdobycie częściowego (50%) do�nan-
sowania na zastępcze usunięcie 1  310 
ton odpadów z hali. Całkowity koszt ich 
usunięcia i unieszkodliwienia ostatecznie 
wyniósł 2 320 432,61 zł.
O ile nie ma problemu ze zbieraniem np. 
złomu metali, które stanowią poszuki-
wany na rynku towar, gwarantujący zysk 
jego przetwórcom, o tyle w innych przy-
padkach odpady stanowią raczej balast 
i są niechętnie zauważanym przez przed-
siębiorców problemem. Dlatego tak waż-
ne jest, aby zmienić obowiązujące prze-
pisy.

Zbigniew Jankowski
radny powiatu poznańskiego

Składowanie 
niebezpiecznych odpadów

i  Faustmana, narożniku ul. Akacjowej 
i  Sobieskiego. Przebudowano i  napra-
wiono wjazdy na ul. Żabikowskiej-Szy-
manowskiego, zrobiono wjazdy w  ul. 
Gruszkową i  Wiśniową, naprawiono 
chodnik i wjazd na ul. 11 Listopada.
Do końca listopada ta sama �rma, w za-
kresie dodatkowej umowy, wykona jesz-
cze naprawy z  funduszu przyznanego 
dodatkowo na ten cel z budżetu miasta 

w wysokości 100 000 zł. Będzie to m.in. 
remont przejścia dla pieszych na ul. 
Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu ze 
Szkolną, naprawa zapadlisk we wjeździe 
w  ul. Unijną od strony Kościuszki na 
wysokości sklepu „Biedronka”, punktowa 
renowacja na ul. Poniatowskiego, Klo-
nowej, a jeśli wystarczy pieniędzy – być 
może także na ul. 11 Listopada.

(S)
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Szanowna Redakcjo, chciałabym zwrócić 
uwagę na problem wynikający z  prac 
budowlanych w  obrębie oddanego do 
ruchu samochodowego wiaduktu w Łę-
czycy, przekładający  się na problemy 
osób, które poruszają się w tym rejonie 
pieszo, rowerami itd.
Oczywistą rzeczą jest, że inwestycja leży 
w gestii PKP PLK SA oraz �rmy „Skan-
ska” SA, jednakże w mojej opinii miasto 

Luboń powinno dołożyć wszelkich starań 
w zakresie bezpiecznego poruszania się 
w  tym rejonie przez pieszych. Chodzi 
m.in. o przejście pod wiaduktem w uli-
cy Krętej.
Prowadzenie prac budowlanych nie 
może stanowić o odcięciu tej drogi, ska-
zywać osoby na pokonywanie głębokich 
wykopów, brnięcie w błocie, nie mówiąc 
już o tym, że teren jest słabo oznakowa-

List do redakcji

Niebezpiecznie przy Krętej

Q
Zamknięty przejazd pod wiaduktem w ul. Krętej. O tej niedrożności brakuje infor-
macji tak od strony ul. Krętej, jak i Armii Poznań   fot. Hanna Siatka

ny i nieoświetlony (!!!), co może dopro-
wadzić do zaistnienia nieszczęśliwego 
wypadku.
Sam wiadukt nie posiada jeszcze ozna-
kowania, nie otwarto prowadzących 
na niego schodów, jednak ruch pieszy 
w  tej okolicy istnieje, a wobec braku 

podejścia do tematu podmiotów reali-
zujących tę inwestycję, zasadnym jest 
zwrócenie uwagi na powstały problem 
lokalnych mediów oraz Urzędu Miasta 
Luboń.

Magdalena Mikołajczak
ul. Poznańska, Łęczyca

Nowe skwery
QQ Zagospodarowano teren wokół rzeźby 

plenerowej na pętli autobusowej w Żabi-
kowie, gdzie posadzono 274 sztuki liliow-
ców, 270 sadzonek traw, ponad 270 sztuk 
kosodrzewiny i 2 platany. Trzy poletka 
po 20 m2 zakwitną na wiosnę tulipanami, 
a  45  m2 krokusami. Wszystkie zabiegi 
w tym miejscu, łącznie z korytowaniem 
i wywozem gruntu oraz położeniem włók-
niny i wertykulacją trawnika (oczyszcze-

nie z obumarłych resztek), kosztowały 
ok. 20 000 zł. W pobliżu (u zbiegu ul. 
Poniatowskiego z 11 Listopada) powsta-
ła zielona wyspa z  kosodrzewiną, lipą 
i trawami. Na wiosnę wyjdą też z ziemi 
tulipany. Koszt inwestycji 5 500 zł (netto).
- Przy skrzyżowaniu ulicy Poprzecznej 
z Buczka powstały dwie kolejne wyspy 
z zielenią. Tam posadzono łatwe w utrzy-
maniu rudbekię i rozplenicę. Stanowiska 
kosztowały łącznie 4 500 zł.

Znów przybyło zieleni

Q
Zagospodarowane zielenią otoczenie rzeźby plenerowej przy pętli autobusowej 
w Żabikowie. Można przysiąść na widocznej z prawej ławeczce i podziwiać zmianę   
fot. Hanna Siatka

Dosadzenia
QQ W ostatnim czasie w tym rejonie miasta 

(Żabikowo) przeprowadzono także dosa-
dzenia. Na powstałym niedawno skwerze 
przy ul. Karłowicza-11 Listopada będziemy 
mogli wiosną podziwiać kwitnące kro-
kusy, których cebulki znalazły  się tam 
w ziemi w dużej ilości.
QQ Przy kościele pw. św. Barbary, gdzie 

podczas wycinek (ostatnio na początku 
bieżącego roku) usunięto kilka lip, po-
sadzono 6 sztuk tego gatunku, po trzy – 

od ul. Poniatowskiego i placu Edmunda 
Bojanowskiego. Pojawiała się też zimo-
zielona okrywa z  runianki japońskiej. 
Tę krzewinkę w maju ozdobią drobne, 
białe kwiatki.
QQ Niestety, trzeba było też uzupełnić szpa-

ler młodych lip rosnących wzdłuż jezdni 
ul. Poniatowskiego w rejonie Cmentarnej. 
Ponieważ 2 drzewka zostały celowo znisz-
czone przez mieszkańca jednej z posesji, 
to on poniesie koszty dosadzeń.

(S)

Q
Wyspy zagospodarowanej zieleni u wylotu ul. Poprzecznej w Buczka – rozdzielają-
ca chodnik i jezdnię „łezka” na pierwszym planie, w głębi skwer przy nowo powsta-
łym osiedlu mieszkaniowym   fot. Hanna Siatka

Q
Przebudowa ul. Krętej w Łęczycy, za wiaduktem w Luboniu. Wciąż nieuregulowane 
problemy: z odwodnieniem gruntu oraz budynku mieszkalnego z adresem: Po-
znańska 75 (centralnie w głębi), którego nie ma na mapie (czytaj w „WL” 10-2017, 
str. 33)   fot. Hanna Siatka
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Jakiś czas temu zamknięto przejazd ko-
lejowy na ulicy Dworcowej, przy pomni-
ku Siewcy. Od tego momentu pierwszeń-
stwo ruchu mają samochody jadące 
ulicą Dworcową, Ogrodowa ustępuje 
pierwszeństwa. Zjeżdżając Ogrodową 
w  kierunku Dworcowej, trzeba  się za-
trzymać. Powstaje problem, ponieważ 
z powodu drzew widoczność jest ogra-
niczona, nadjeżdżające auta widać do-
piero, kiedy jest się na środku skrzyżo-
wania, co często powoduje niebezpiecz-
ne sytuacje. Przydałoby się chociaż lustro 
oraz wycięcie kilku krzaków. Czy byli-
byście w stanie jako redakcja „WL” za-

interweniować? Na pewno Wasza pomoc 
by poskutkowała.

Łukasz z Lubonia

Odpowiedź
W sprawie widoczności na skrzyżowaniu 
ulic Dworcowa-Ogrodowa informuję, 
że Miasto wystąpiło już z  wnioskiem 
o poprawę widoczności na tym skrzyżo-
waniu do Inwestora PKP PLK. Przejazd 
kolejowy nie zostanie odebrany przez 
Miasto do momentu zamontowania lu-
stra drogowego w tym miejscu.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

List do redakcji

Wyjazd z Ogrodowej
Po zamknięciu dla ruchu z  końcem 
sierpnia br., przejazdu kolejowego przy 
Zakładach Chemicznych (czytaj „WL” 
09-2017, str.  19), na skrzyżowaniu ul. 
Dworcowej i Ogrodowej jest szczególnie 
niebezpiecznie. Kierowcy wyjeżdżający 
z  podporządkowanej ul. Ogrodowej 
w ruchliwą Dworcową, po zatrzymaniu 
pojazdu w  wyznaczonym miejscu (u 
wylotu w  skręcającą tu drogę główną) 
mają bardzo ograniczoną widoczność. 
Zamontowane przy skrzyżowaniu lustro 
drogowe na niewiele się zdało. Jak nas 
poinformowano, należało raczej wschod-

nią krawędź jezdni wypro�lować w stro-
nę torów kolejowych, a potem dopaso-
wać linie na jezdni, w tym miejsce za-
trzymywania  się samochodów na ul. 
Ogrodowej. Tymczasem wzdłuż ul. 
Dworcowej w  rejonie przejazdu PKP 
postawiło już krawężniki. Przez najbliż-
sze 5 lat przejazd do ul. Armii Poznań 
będzie zamknięty dla ruchu kołowego 
(czytaj obok).
Według miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w tym miejscu 
jest przewidziane rondo.

HS

Ryzykowne skrzyżowanie

Q
Nie ma już miejsca, by wypro�lować krawędź jezdni w stronę torów i namalować 
oś jezdni ul. Dworcowej bardziej po prawej, a poziome znaki na ul. Ogrodowej (z 
lewej) „wystawić” w kierunku drogi głównej (Dworcowa). Dziś od strony przejazdu 
kolejowego są już krawężniki   fot. Hanna Siatka

QQ Kiedy miejscowy plan zagospoda-
rowania dla ul. Dworcowej zostanie 
zrealizowany? Przewiduje on bowiem 
na skrzyżowaniu ulic Dworcowa, Grzy-
bowa, Ogrodowa – rondo.     (tel.)

Odp.: Realizacja ustaleń mpzp „Ulica 
Dworcowa” zatwierdzonego uchwałą 
R a d y  M i a s t a  L u b o ń  n r 
XXXIX/189/2005 z 22 września 2005 r., 
w całości lub fragmentach jest uzależ-
niona od zakończenia prac moderni-

zacyjnych linii kolejowej Poznań – 
Czempiń.
Uzyskane w  2004  r. odstępstwa oraz 
uzgodnienia z  Ministerstwem Infra-
struktury oraz kierownictwem PKP 
mogą okazać się nieaktualne lub nawet 
niepotrzebne (ekrany zminimalizują 
strefę ochronną linii kolejowej).

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska

Mieszkańcy pytają

Na rondo – ekrany?

QQ Z odpowiedzi Pana Olejniczaka 
z  Wydziału Spraw Komunalnych 
(„WL 10-2017, str.  29) wynika, że 
problem jest beznadziejny i ulica Po-
godna nadal będzie drogą gruntową. 
Ciekawi mnie tylko, kto z  Urzędu 
Miasta imiennie odpowiada za za-
twierdzenie planu zabudowy naszej 
ulicy i tym samym niedochowanie 
minimalnej szerokości pasa drogowe-
go 7,5 m, skazując jej mieszkańców 
na dożywotnie zamieszkanie przy 
ulicy gruntowej? Tłumaczenie Pana 
Olejniczaka o konieczności wykupu 
gruntu pod poszerzenie ulicy teraz, 
a nie w trakcie wydawania zgody pod 
zabudowę, znów doprowadza mnie 
do pustego śmiechu. Pisanie o wyku-
pie gruntu kosztem uszczuplenia lub 
wręcz likwidacji podjazdów i  par-
kingów przydomowych, to według 
mnie jawne straszenie mieszkańców 
ulicy, aby ten temat odpuścili. To 
przecież pracownicy Urzędu powin-
ni się bać, że wysmażyli taki pasztet, 
za który teraz winni odpowiedzieć, 
i doprowadzić do pozytywnego roz-
wiązania, czyli utwardzenia ul. Po-
godnej. I jeszcze jedno, dotychcza-
sowe zapewnienia co do kolejności 
utwardzenia ulic w Luboniu, przez 
lata od kiedy mieszkam na Pogod-
nej, można sobie wsadzić w  pięty. 

Było to i jest mydleniem 
oczu mieszkańcom ulicy, 
zakładając wiedzę, że droga 
tej szerokości nie kwalifi-
kuje  się do utwardzenia. 
To jawne lekceważenie mnie i miesz-
kańców ulicy Pogodnej przez Urząd.   

(mieszkaniec ulicy Pogodnej)

Odp. Obecny stan rzeczy jest wynikiem 
między innymi zapisów Miejscowego 
Planu Ogólnego uchwalonego przez 
Radę Miasta Luboń w 1994 r., który nie 
zawierał szczegółowych wymogów od-
nośnie szerokości dróg, i  wydanej 
w  oparciu o  ten plan decyzji Urzędu 
Rejonowego w  Poznaniu na budowę 
szeregowców przy ul. Pogodnej. Uchwa-
łą Rady Miasta Luboń z 2001 r. zaliczo-
no ulicę Pogodną do dróg gminnych. 
Plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Luboń „Żabikowo Centrum – 
Północ”, uchwalony przez Radę Miasta 
17 marca 2011 r., zinwentaryzował ów-
cześnie istniejący stan. Obecnie obowią-
zujące przepisy prawa są znacznie bar-
dziej rygorystyczne, na ich podstawie 
nie byłoby możliwe powstanie w  tym 
miejscu zabudowy szeregowej, ani dro-
gi publicznej (gminnej) o  takich para-
metrach.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Przepisy inne, Pogodna nie

Taka drobnostka. Otwarto dla ruchu al. 
Jana Pawła II od Wschodniej do Puła-
skiego. Kierowcy, którzy parkują za ron-
dem przy Wschodniej, nie widzą pro-

blemu w tym, że to już nie ślepa uliczka 
i parkują w zatoce autobusowej jak pod-
czas remontu, zastawiając pas ruchu.

Czytelnik

Listy do redakcji

Parkowanie w NCL

Q
Tego jeszcze nie było. „Mistrzunio” parkowania – autko DHL ustawione pomiędzy 
pasami ruchu na ul. Wschodniej przy wysepce ronda, 9 listopada   fot. Mieszkaniec 
Wschodniej
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Jedną z zapomnianych ulic w Luboniu 
jest wąski, nieutwardzony odcinek 
Dojazdowej, ciągnący się od ul. Rydla 
w kierunku Grzybowej, który nie po-
siada jeszcze chodnika ani kanalizacji 
sanitarnej (jest jedynie deszczówka, 
gazociąg, wodociąg i oświetlenie). Na 
tej długości znajduje się ok. 10 dom-
ków jednorodzinnych i  firma „Ha-
aspol” S. Bednarczuka, który prowadzi 
ją od 20 lat. Jeśliby pokusić się o obli-
czenie, jakiej wysokości podatek od 
nieruchomości odprowadził on przez 
ten czas do Urzędu Miasta, byłaby 
kwota ponad 150 tys. zł (ok. 8 tys. zł 
rocznie) – informuje nas właściciel 
firmy, pytając jednocześnie, gdzie po-
działy  się te pieniądze i dlaczego nie 
zostały wykorzystane na potrzeby tego 
miejsca, tym bardziej że niektórzy inni 
mieszkający tu lubonianie zasilają 
miejską kasę od 40 lat.
Ulica nie jest systematycznie równana, 
w tym roku ani razu! Tworzą się dziury 
i koleiny. Dodatkowy kłopot stanowi jej 
szerokość (zaledwie ok. 4 m). Aby do-
trzeć do celu, czasami trzeba wybrać 
objazd bocznymi ulicami. Jakby tego 
było mało, sporą część drogi zabierają 
zarośla rozrastające się na usypanych po 
obydwu stronach ulicy hałdach ziemi.
Na początek należałoby więc usunąć 
nadmiar nagromadzonego gruntu. 
Wprawdzie na prośbę mieszkańców �r-
ma „Kom-Lub” usuwa chwasty, lecz 
kolejnym problemem są gałęzie i krzewy 
wyrastające z posesji i przechodzące na 
drogę. Tymczasem właściciele jakoś nie 

poczuwają się do porządkowania tere-
nów wzdłuż swoich działek. Tylko nie-
którzy z  mieszkańców, w  akcie dobrej 
woli, przesunęli ogrodzenia tak, by uła-
twić komunikację.

W 2004  r., jak nas poinformowano, 
istniały plany dotyczące poszerzenia 
ulicy (mówiono wówczas o miejscach 
parkingowych). Sprawę poruszono już 
dawno, w rozmowie ze śp. Włodzimie-
rzem Kaczmarkiem, byłym Burmi-
strzem Miasta Luboń. Swego czasu 
S. Bednarczuk otrzymał w tej kwestii 
w Urzędzie zapewnienie, które jednak 
okazało  się niedotrzymane. Urząd 
mógłby co prawda wykupić ziemię od 
mieszkańców, ale przeszkodę stanowi 

Trzeci świat?
Fragmentu ul. Dojazdowej nie można utwardzić, póki nie ma 
w nim kanalizacji sanitarnej, na którą jednak brakuje miejsca

brak odpowiedniego planu zagospo-
darowania.
Największym problemem jednak położe-
nie kanalizacji sanitarnej, na którą zwy-
czajnie nie ma miejsca. Jak  się okazuje, 
jedna z posesji, która stoi na przeszkodzie 
tej inwestycji należy do siedmiu nieżyją-
cych już współwłaścicieli. Nasz rozmówca 
na początku roku pofatygował się do Urzę-
du Gminy w Komornikach, by na własny 
koszt wyciągnąć akty zgonów tych osób. 

Teraz, bby problem rozwiązać, należałoby 
znaleźć żyjących członków ich rodzin. Nasz 
Urząd Miasta mógłby wystąpić z  wnio-
skiem do sądu, aby ten wydał postanowie-
nie o zamieszczeniu stosownego ogłosze-
nia w prasie. Jeżeli po pół roku nikt z ży-
jących nie zgłosiłby się po pieniądze, to te 
zostałyby złożone do depozytu, a  cała 
sprawa byłaby przynajmniej uregulowana 
prawnie. Problem dotyczy odcinka długo-
ści ok. 34 metrów i szerokości blisko 4 me-
trów, za który Urząd musiałby zapłacić ok. 

12  tys.  zł. Mieszkaniec usłyszał jednak 
w Urzędzie, że ten nie ma podstaw, aby 
z takim wnioskiem wystąpić.
Do Miasta Luboń należy pas drogi o sze-
rokości 70 cm, w którym zmieściłaby się 
rura o stosunkowo małej średnicy, lecz 
w Wydziale Inwestycji UM stwierdzono, 
że jest to niemożliwe, bo przebiegają już 
tędy inne media. S. Bednarczuk udał się 
w tej sprawie osobiście do �rmy „Aqu-
anet”, gdzie się dowiedział, że gdyby nie 

te przewody, to między 
wodociągiem, który nale-
żałoby przesunąć bliżej gra-
nicy, a  deszczówką kanali-
zację sanitarną można by 
położyć.
Walka z wiatrakami trwa od 
lat. Dopóki brakuje kanali-
zacji, droga nie będzie 
utwardzona. Pierwsze pismo 
w  sprawie zainstalowania 
sieci sanitarnej złożono do 
Urzędu w 2012 r. i już wtedy 
sprawa zatrzymała  się 
w  martwym punkcie. 
W 2014 r. zebrano podpisy 
mieszkańców ulicy. Odby-
ło  się spotkanie pracowni-
ków Aquanetu i urzędników 
lubońskich, z którego jednak 
nic nie wyniknęło. Sprawę 

zgłaszano w międzyczasie L. Jurdze oraz 
Pani Burmistrz, która przekazała ją do 
wyjaśnienia szefowej Wydziału Spraw 
Komunalnych – K. Ciszak.
S.  Bednarczuk podsumowuje: Mamy 
XXI  wiek, centrum Europy, to nie do 
pomyślenia, żeby ludzie tak mieszkali. Ile 
lat trzeba będzie jeszcze czekać, aż nie-
uregulowane sprawy zostaną na tyle za-
łatwione, aby w tym miejscu zmieniło się 
coś na lepsze?

Natalia

Q
Zapomniany, wąski fragment ul. Dojazdowej

QQ Kiedy ul. Dojazdowa (na odcinku 
od ul. Rydla do Grzybowej) zostanie 
poszerzona, uzbrojona (m.in. skanali-
zowana) i utwardzona? Czy faktycznie 
największą przeszkodę, jeżeli chodzi 
o założenie kanalizacji i poszerzenie 
drogi, stanowi jedna z działek nale-
żąca do kilku nieżyjących współwła-
ścicieli?   (mieszkańcy)

Odp.: Miasto Luboń wraz ze Spółką 
„ Aquanet”  podję ło  współpracę 
w  2015  r. w  celu zaprojektowania 
i wybudowania kanalizacji sanitar-
nej w  ul. Dojazdowej (na odcinku 
od ul.  Rydla do Grzybowej).  Po 
spotkaniu z mieszkańcami tej części 
ulicy ustalono, że Miasto wykonana 
szczegółowy podkład geodezyjny, 
który zostanie przekazany do Aqu-
anet SA i dalej projektantowi w celu 
dokonania trasowania przebiegu 
kanału. Ponadto, ze względu na 
ograniczoną szerokość pasa drogo-
wego oraz brak pełnej własności 
działek stanowiących pas drogowy, 
jednym z wariantów przebiegu ka-
nału ma być trasa równoległa do 

pasa drogowego przez nieruchomo-
ści, które miałyby być podłączone 
do kanału sanitarnego. Prace nad 
koncepcją trasowania kanału osta-
tecznie zostały zawieszone bez wy-
niku pozytywnego ze względu na 
brak zgody części właścicieli, po-
mimo ich wcześniejszej akceptacji 
takiego rozwiązania. Obecnie Mia-
sto Luboń jest w trakcie opracowy-
wania projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
„Górny Lasek” obejmującego m.in. 
ul. Dojazdową, w którym zaplano-
wano poszerzenie pasa drogowego 
tej części ulicy. Aquanet SA nato-
miast, inwestycję tę wpisał w wie-
loletnim planie budowy kanalizacji 
sanitarnych na lata 2017-2026 z za-
strzeżeniem, że opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
zaplanowano na lata 2022-2024, 
natomiast budowę przewidziano 
w latach 2024-2025.

oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Kanalizacja w 2024 r.
QQ  Jakiś czas temu rozpoczęto budowę 

kolejnego odcinka ścieżki na Kocich 
Dołach. Wycięto drzewa, zepchnięto 
ziemię i miał powstać brukowy odci-
nek w kierunku na południe. Dlaczego 
prace stanęły i czy przed zimą obieca-
ny w tym roku kawałek ścieżki będzie 
gotowy?   (wędkarz)

Odp.: Informujemy, iż prace związane 
z  „Budową ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż jeziora Kocie Doły w Luboniu” 
zostały wstrzymane. Przerwanie prac 
spowodowane jest napotkaniem odmien-

nych warunków grunto-
wych w stosunku do zało-
żeń projektowych, które 
zostały przyjęte na podsta-
wie badań geotechnicz-
nych. Jednostka projektowa została we-
zwana do przedstawienia rozwiązań 
zamiennych, które umożliwią wykonanie 
prac. Zważając na powyższe, obecnie nie 
jest możliwe określenie terminu ponow-
nego wznowienia prac oraz ukończenia 
inwestycji.

oprac. Henryka Grygier
Biuro Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Co ze ścieżką na Kocich Dołach?



11/2017

30

LUDZKIE SPRAWY

QQ  Od dłuższego czasu na dużym, zielo-
nym terenie przy ul. Pułaskiego parkują 
samochody. Najpierw część działki zaj-
mowały tylko auta z pobliskiego „warsz-
tatu”, a od niedawna teren jest używany 
jako regularny parking dla wszystkich. 
Czy to prawda, że grunt ten należy do 
miasta? Jak miasto zamierza go zagospo-
darować?        (pytanie z NCL)

Odp.: Teren położony przy ul. Pułaskie-
go jest własnością Miasta Luboń. Zgod-
nie z miejscowym planem „Luboń-Cen-
trum” oznaczony jest symbolem: KDL 6 
– drogi publiczne klasy lokalnej. Z uwa-
gi na przedmiotowy zapis w planie, teren 
ten przeznaczony jest pod poszerzenie 
ul. Pułaskiego i obecnie nie może zostać 
inaczej zagospodarowany.   

oprac. Wydział Spraw Komunalnych

QQ Tuż za nowym rondem 
na ul. Pułaskiego w kie-
runku Żabikowskiej jest 
przystanek autobusowy. 
Dlaczego nie pomyślano 
o zatoce autobusowej? Bez niej w tym 
miejscu będą się tworzyć korki.   (tel.)

Odp.: Informuję, że z racji wybudowania 
układu komunikacyjnego Wschodnia 
– Jana Pawła  II, z  dniem 1 stycznia 
2018 r. linie autobusowe (614 oraz 690) 
zostaną skierowane przez ww. ulice. 
Wobec powyższego przystanek na ulicy 
Pułaskiego zostanie zlikwidowany (prze-
niesiony na al. Jana Pawła II).  

 oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Mieszkańcy pytają

Tymczasowo na Pułaskiego

Chciałbym prosić o interwencję w spra-
wie niedziałającego oświetlenia przy al. 
Jana Pawła II, w rejonie budynków nr 3, 
5 oraz na nowo wybudowanym rondzie. 
Precyzując, w ciągu alei działa co 3. la-
tarnia, a na rondzie świeci się tylko 1 z 4. 
Sytuacja ta ma związek z budową drogi, 
wcześniej, od momentu postawienia 
latarni, świeciły wszystkie.
Nie jestem elektrykiem, ale wygląda 
na to, że coś zostało błędnie podłą-

czone i działa tylko 1 z 3 faz prądu. 
Dziwne, że nie zostało to zweryfiko-
wane podczas odbiorów nowej drogi 
i  ronda. Wszak oświetlenie ronda 
(jak sądzę) było integralną częścią 
tej inwestycji.

z formularza www WL

Informuję, do kogo zgłaszać te i  inne 
problemy, podamy w  następnym mie-
siącu.

List do redakcji

Oświetlenie alei

Organizacja ruchu 
w rejonie przystanku 
autobusów 614 i 690 
na ul. Pułaskiego po 
wybudowaniu ronda 
jest niefortunna. 
Między wysepką przy 
okrężnym skrzyżo-
waniu a  przystan-
kiem namalowano 
najpierw „martwe 
pole”, a następnie po-
dwójną linię ciągłą 
sięgającą strefy po-
stoju  autobusu. 
Umieszczenie na 
jezdni znaków pozio-
mych wykluczających 
manewr mijania sto-
jącego na przystanku 
autobusu, może po-
wodować zakorkowa-
nie ruchu na rondzie. 
Jak się okazuje, loka-
lizacja stanowiska 
autobusowego jest 
tymczasowa (czytaj 
„Mieszkańcy pytają” 
niżej).  (S)

Zabrakło wyobraźni

Q
Tuż przy rondzie – najpierw wysepka, trójkątne pole wyłą-
czone z ruchu, potem aż do przystanku autobusowego 
podwójna linia ciągła   fot. Hanna Siatka

Wcześniej zielony, teren przy ul. Pułaskiego (naprzeciw wylotu ul. Kochanowskie-
go i placu budowy nowego bloku w NCL), stał się dzikim parkingiem. Na począt-
ku coraz większą część obszaru systematycznie anektowały jedynie pojazdy z są-
siedniej posesji. Od czasu, gdy ruszyła inwestycja mieszkaniowa i budowa alei Jana 
Pawła II, ten duży obszar stał się placem postojowym, rozjeżdżonym kołami samo-
chodów, chaotycznie zajmujących tu miejsca.
Teren należy do miasta i znajduje się w planowanym pasie drogowym przyszłej, 
szerszej ulicy Pułaskiego. 

HS

Parkingi w NCL

Q
Dziki parking na wykupionym przez miasto gruncie przyszłego pasa drogowego 
ul. Pułaskiego   fot. Hanna Siatka

Q
Fragment geomapy Lubonia – szarym kolorem zaznaczono grunty wykupione 
przez miasto. Wśród nich działka nr 13/9, na której powstał nieformalny parking

Q
Na wycinku „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń-Cen-
trum” ciemnoszarym kolorem zaznaczono istniejącą ul. Pułaskiego, która, jak widać 
jest przesunięta na południe w stosunku do planowanego pasa drogi (KDL 6). 
Teren, na którym powstał dziki parking, znajduje się po północnej stronie ciemno-
szarego pasa, w przyszłym przebiegu ulicy
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W ramach współpracy między Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Po-
znaniu i  lubońskim magistratem, we 
wtorek, 24 października, w godz. 11-14 
w holu Urzędu Miasta odbyły się kon-
sultacje z mieszkańcami związane z za-
kresem emerytur. W tym dniu eksperci 
ZUS – st. specjalista Bożena Jaszczur 
i  specjalista Izabela Seliga – udzieliły 
zainteresowanym lubonianom informa-
cji dotyczących przyznania świadczeń 
emerytalnych. Tłumaczono m.in.: jakie 

w tym celu należy przedłożyć dokumen-
ty, komu przysługuje prawo do przeli-
czenia i podwyższenia emerytury, jakie 
przysługują dodatki do świadczeń i kto 
może się o nie ubiegać. Oprócz udziela-
nia praktycznych rad pracownicy ZUS-
-u wyliczali również za pomocą „Eme-
rytalnego kalkulatora” wysokość pro-
gnozowanej emerytury. W konsultacjach 
wzięło udział ponad 40 osób.

PAW

Dyżur ekspertów

Dyżur eksper-
tów ZUS, Boże-
ny Jaszczur (z 
prawej) i Izabeli 
Seligi, w holu 
Urzędu Miasta 
cieszył się du-
żym zaintereso-
waniem przy-
szłych emery-
tów   fot. Paweł 
Wolniewicz

W tym roku znany ogólnopolski pro-
jekt „Szlachetna Paczka” znowu za-
witał do Lubonia. W naszym mieście 
pomysł zaistniał w 2015 r., kiedy to 
członkowie Stowarzyszenia Forum 
Obywatelskie Luboń (wcześniej pro-
wadzące akcję „List do św. Mikołaja”) 
postanowili przyłączyć się jako wo-
lontariusze i  pomóc we wdrożeniu 
projektu w Luboniu.
Obecnie 19 wolontariuszy z różnych 
stowarzyszeń, grup nieformalnych 
i  instytucji pracuje od września – 
odwiedza rodziny, gromadzi potrzeb-
ną dokumentację i tworzy opisy ro-
dzin, które 18 listopada 2017  r. zo-
staną zamieszczone na stronie inter-
netowej: www.szlachetnapaczka.pl. 
Od tego dnia będzie można wejść na 
stronę i wyszukać historie potrzebu-
jących rodzin i osób z Lubonia. 9 i 10 
grudnia 2017 r. nastąpi finał. Wolon-
tariusze i darczyńcy spotkają się wte-
dy w Szkole Podstawowej nr 5 na ul. 
Kołłątaja  2. Stamtąd pojadą do ro-
dzin, aby przekazać im paczki.
Szlachetna Paczka stała  się już przed-
świąteczną tradycją Polaków. W  ubie-
głorocznej edycji projekt połączył ponad 
750  tys. Polaków, a  wartość pomocy 
przekazanej w paczkach w całym kraju 

sięgnęła 48 milionów złotych. W Lubo-
niu obdarowaliśmy 90 osób z 28 rodzin. 
Wartość wszystkich paczek wyniosła 
prawie 90 tys. zł.
Aby wdrożyć projekt w danym mie-
ście czy dzielnicy, potrzebne jest 
zaangażowanie kilkudziesięciu lub 
nawet kilkuset osób. W  Luboniu, 
trzeci rok z  rzędu można liczyć na 
wolontariuszy, którzy chcą poświęcić 
swój wolny czas. Pomaga nam też 
wiele lubońskich firm i  instytucji, 
którym bliska jest idea Szlachetnej 
Paczki.
Zapraszamy już teraz lokalne �rmy i in-
stytucje oraz osoby prywatne do wybra-
nia rodzin, którym od 18 listopada 2017 
będzie można pomóc. Więcej informacji 
na stronie: www.facebook.com/szlachet-
napaczkalubon

Małgorzata Matysiak
lider rejonu Luboń, Szlachetna Paczka 2017.

Szlachetna Paczka po raz trzeci

Kiedy ktoś kupuje swoje pierwsze miesz-
kanie i  dowiaduje się, że ma zdolność 
kredytową, to radość z  przyszłego po-
siadania własnego „M” przesłania mu 
najważniejsze sprawy.

QQ Po pierwsze. Wybieram inwesty-
cję. W  ogłoszeniach deweloperzy pi-
szą o samych pozytywach mieszkania 
w danym bloczku. Sprawdźmy to. Co 
stoi w sąsiedztwie. Czy jest to działka 
budowlana, na której powstanie obok 
następny blok? Czy to jest teren zielony, 
który jest nie do ruszenia w przyszło-
ści. A  może inne cele. Koniecznie to 
należy zweryfikować.

QQ Po drugie. Sprawdźmy dewelopera. 
Należy jak ognia unikać �rm, które nie 
mają doświadczenia w  budownictwie 
mieszkaniowym wielorodzinnym. Na 
pewno wynikną problemy z wielu po-
wodów, które doświadczona �rma „prze-
żyła” już wiele razy. Zdarza się, że ktoś ma 
pieniądze i wpada na pomysł zrobienia 
interesu życia. – Wybuduję blok najniż-
szym kosztem i  zarobię krocie. Wielki 
błąd. Na pewno się nie uda. Dodatko-
wo, zdarzają się �remki zarejestrowane 
w dziwnych miejscach, jak domek jed-
norodzinny bez biura czy też jakiejkol-
wiek tabliczki. Łatwo „zwinąć się” wtedy, 
gdy pojawią się jakieś problemy i straty, 
zwłaszcza spółek z o.o., zostaną na bar-
kach kupujących.

Każdy deweloper chce wydać jak naj-
mniej. Podobnie jak kupujący. W bloku 
jest przeogromna liczba elementów, na 
których można zaoszczędzić. Zaczynając 
od rzeczy, które są schowane, jak rury, 
śrubunki, zawory itd. Rozbieżność w ce-
nach jest ogromna. Prosty śrubunek od 
5 zł (dno) do 30 zł (bardzo wysoka ja-
kość). Który wybierze deweloper bez 
doświadczenia? Kolejna sprawa to za-
bezpieczenie fundamentów i  garaży 
przed przeciekaniem, czyli izolacja. 
Rozbieżność cen kosmiczna. Jak zacznie 
coś się dziać po 10 latach, to deweloper 
będzie miał to w nosie, ale niedoświad-
czony może wybrać coś, co wytrzyma 
zaledwie dwa czy trzy lata. Dalej dach, 
elewacje, okna, wykończenie wnętrz 
powierzchni wspólnych. Mnóstwo pro-
blemów i  oszczędności. Jeżeli jednak 
wybraliśmy już dewelopera z doświad-
czeniem, który wybudował wcześniej 
kilka inwestycji, to powinniśmy je od-
wiedzić i  zadać kilka prostych pytań 
pierwszemu lepszemu mieszkańcowi. 
Skarbnica wiedzy. Będziecie wiedzieli, 
co  się działo po przekazaniu środków 
i odebraniu mieszkania.

QQ Po trzecie. Firma budowlana, która 
zostaje wynajęta przez dewelopera w celu 
postawienia budynku. Często zdarza się, 
że jedną budowę zaczyna �rma numer 
jeden, a  kończy �rma numer dziesięć. 
Dlaczego? Powody są różne. Firma bu-

dowlana może być Panem Ziutkiem z te-
lefonem, który podnajmuje kolejne �rmy. 
Jego odpowiedzialność jest znikoma, bo 
nie ma biura, budynków, sprzętu itd. Taki 
Pan może nie zapłacić podwykonawcom, 
a ci zejdą z budowy. I problem gotowy. 
Każda kolejna �rma będzie (albo i nie) 
poprawiać błędy po poprzednikach. Opóź-
nienia w płatnościach dla �rm budow-
lanych są bardzo częste, podobnie jak 
zmiany ekip. Jedna lepsza, druga gorsza. 
Chcesz kupić mieszkanie, to zapytaj de-
welopera o �rmę, która postawi budynek. 
Poszukaj informacji w Internecie. Jeżeli 
nic nie znajdziesz, to może być powyższy 
Pan Ziutek. Jeśli zaś może pochwalić się 
wybudowanymi budynkami, to jak wy-
żej, pojedźmy aby obejrzeć wyniki prac 
i zapytać mieszkańców.

Jeśli już wiemy że lokalizacja, deweloper 
i �rma budowlana jest OK i mieszkanko 
jest gotowe do odbioru, to dochodzimy 
do ostatniego kroku.

QQ Po czwarte. Nie odbieramy sami miesz-
kania. NIGDY. W Internecie można zna-
leźć mnóstwo �rm, które świadczą usługi 
sprawdzania mieszkania podczas odbioru. 
To, co stwierdzą w formie nieprawidłowo-
ści, musi być usunięte przez dewelopera 
natychmiast. A takich problemów może 
być bez liku. Np. krzywe ściany, nierówna 
posadzka, źle osadzone okna, źle wyko-
nana instalacja kanalizacyjna czy elek-
tryczna, użyte niewłaściwe elementy czy 
materiały a także, co może się wydawać 
głupie – inny metraż mieszkania. Jeśli 
uważacie, że krzywa podłoga to minipro-
blem, to pamiętajcie, że trzeba zapłacić 
przynajmniej tysiąc lub dwa na fachowca 
i materiał, aby to zrobić. A te pieniądze 
będą potrzebne na wykończenie.

Dlaczego to napisałem? Otóż nie je-
stem budowlańcem ani nie aspiruję do 
miana specjalisty, ale już kilka razy 
w życiu podczas kupowania mieszkań 
spotkałem  się z  tak abstrakcyjnymi 
sytuacjami, że można by książkę napi-
sać. A  w  Luboniu powstają coraz to 
nowe bloki. Część z nich, stare czy też 
nowo budowane, to kosztowe koszma-
ry. Pominę kwestie wizualne (pierwsze 
bloki przy ul. Wschodniej wyglądają 
jak strefa niezamieszkana w okolicach 
Czernobyla – ściany brudne, kolory 
smutne i  uwaga! Byłem w  dwóch 
z nich. Klatki i korytarze są strasznie 
zaniedbane). Kolejny koszmarek to 
powstające przy ul. Poniatowskiego 
niedaleko rynku osiedle. Aby wyrazić 
zgodę na coś takiego, nie wiem co 
trzeba mieć w  głowie. Bloczki obok 
Warty. Za dwa trzy lata elewacja i da-
chy do zrobienia, o ile jeszcze nie za-
ciekają fundamenty. Nie jest to oczy-
wiście problem tylko Lubonia. W ma-
łych miastach rzadko który urzędnik 
przywiązuje wagę do czegoś takiego, 
jak jakość czy estetyka. A  Kupujący? 
Korzystają że taniej, bo i tak dojeżdża-
ją do pracy do większego miasta. A czy 
ktoś wie, ile kosztuje najmniejszy re-
mont takiego bloczku? Kilkadziesiąt 
czy też kilkaset tysięcy złotych, które 
właściciele muszą zgromadzić. W kiep-
skim budynku za dwa do czterech lat, 
a dobrym za dwanaście czy piętnaście. 
Każde mieszkanie czy dom, to koszty, 
które albo zostaną poniesione w przy-
szłości w  zaplanowanym dużo wcze-
śniej czasie, albo przez własne niedo-
patrzenie spadną niespodziewanie 
szybko. I co wtedy?
Powodzenia

Tomasz

List do redakcji

Dobre rady
Dla szukających nowych mieszkań w Luboniu

Q
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QQ Pod koniec września w Dziennym 
Domu „Senior-Wigor” odbyło się spo-
tkanie informacyjne na temat przemocy, 
współorganizowane z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i Komisariatem 

Policji w Luboniu. Spotkanie rozpoczęli 
policjanci prelekcją na temat przemocy 
wobec osób słabszych i starszych. Mó-
wili, jak unikać ataków i o możliwo-
ściach skutecznej samoobrony. Można 
było wraz z nimi poćwiczyć najprostsze 
techniki odpierania agresji. Odbyły się 
również warsztaty z psychologiem, do-
tyczące przemocy fizycznej i psychicz-
nej w rodzinie.
QQ Nasi seniorzy po raz pierwszy wzięli 

udział w akcji „Kup Pan szczotkę!” po-
legającej na zbieraniu szczoteczek i past 
do zębów dla dzieci z Afryki. Wysłaliśmy 
cały karton do Fundacji „Redemptoris 
Missio”.

QQ 5 października w Bibliotece Uniwer-
syteckiej w Warszawie odbyło się II Spo-
tkanie Seniorów z  Dziennych Domów 
„Senior-Wigor” (po zmianie „Senior+”) 
z całej Polski, zorganizowane przez Mini-

sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Czteroosobowa de-
legacja z naszego Domu wzięła 
udział w  tym wydarzeniu. Po 
części o�cjalnej, w której głos 
zabrała m.in. Minister Elżbieta 
Rafalska, scenę zajęli seniorzy. 
Wystąpiło kilka grup z różnych 
Domów. Jedni śpiewali, inni zapre-
zentowali skecze. I my mieliśmy 
zaszczyt wystąpić i pochwalić się 
naszą działalnością. Zaprezento-
waliśmy teledysk Sióstr Hybiak 
do piosenki „Singielki”, w któ-

Z Domu „Senior-Wigor”

Q
Pokaz samoobrony na spotkaniu infor-
macyjnym o przemocy

rym wzięły udział cztery nasze seniorki. 
Wszyscy byli zachwyceni, a panie dostały 
gromkie brawa. Po obiedzie wybraliśmy się 
zwiedzać Warszawę. Byliśmy w Zamku 
Królewskim i w Galerii Sztuki „Zachęta”.
QQ 11 października byliśmy na 2. uro-

dzinach Dziennego Domu „Senior+” 
w  Jarocinie (dawniej „Senior-Wigor”). 
Zostaliśmy tam bardzo mile ugoszczeni. 
Urodziny rozpoczęły  się występem ta-
necznym uczestników. Później odbył się 
pokaz mody, który był podsumowaniem 
trzymiesięcznej metamorfozy wybranych 
uczestników. Zobaczyliśmy też fragment 
spektaklu teatralnego, w którym wzięli 
udział seniorzy z Domu z Jarocina. Po 
poczęstunku odbył się koncert Jerzego 
Połomskiego, a na koniec wzięliśmy udział 
w zabawie tanecznej z prawdziwy DJ-em.

Jagienka Okoń-Niewiejska
Q
Drugie Spotkanie Seniorów, z Podsekretarz Stanu – Elżbietą Bojanowską

Q
2. urodziny Dziennego Domu „Senior+” w Jarocinie, wręczamy prezent i składamy 
życzenia

QQ Przy pętli autobusowej w Żabikowie 
otwarto punkt pod nazwą „Avon Nova 
Pętla”, który, oprócz działalności handlo-
wej, prowadzi kilka razy w miesiącu płatne 
i bezpłatne warsztaty dla kobiet. Uczestni-
kami spotkań płatnych będą m.in.: stylistka, 
trener personalny i dietetyk. Warsztaty 
bezpłatne będą obejmować wskazówki 
dotyczące wykonywania makijażu czy 
stylizacji ubioru. Ich zadaniem będzie 
również przygotowanie pań do powrotu 
na rynek pracy poprzez naukę stosownych 
zachowań podczas rozmowy kwali�ka-
cyjnej czy pomoc w napisaniu ciekawego 
CV i listu motywacyjnego. Szczegółowe 
informacje na temat warsztatów będą za-
mieszczane na stronie internetowej Fb 

(avonnovapetla). „Avon Nova 
Pętla” funkcjonuje od pn. do pt. 
w godz. 11 – 17, a w sob. 10 – 13. 
Kontakt oraz zapisy pod numerem 
telefonu 513 566 841.

QQ Drugim punktem pro-
wadzącym od listopada bez-
płatne warsztaty, z udziałem 
blogerek udzielających porad 
w przygotowywaniu zdrowych 
posiłków (również dla wega-

Warsztaty dla kobiet

Q
Punkt „Avon Nova Pętla” zaprasza panie zainteresowane kreowaniem własnego 
wizerunku na bezpłatne warsztaty   fot. Natalia

Q
Wnętrze lokalu „Avon Nowa Pętla”   fot. Natalia

nek i  wegetarianek) jest „Bio Sklep 
w zgodzie z naturą” przy ul. Ponia-
towskiego  66 (pętla w  Żabikowie). 
Punkt zaprasza również na kurs lepie-
nia pierogów! Spotkania przeznaczo-
ne dla ok. 10 osób będą się odbywać 
raz w miesiącu, w sobotę. Informa-
cje na temat najbliższych terminów 
są zamieszczane na stronie Fb (bio-
skleponline). Kontakt oraz zapisy pod 
numerem 881 362 912.

Natalia

Uwaga

Listy i pytania do władz, które wrzu-
ciliście Państwo do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie 
miasta, a odpowiedzi nie znajdziecie 
w listopadowym wydaniu, ukażą się 
w następnym miesiącu.

Redakcja

najskuteczniejszą  

prasą 

w 30-tysięcznym  

mieście Luboniu!
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Jubileusze bratnich klubów
14 października o godz. 16 w kościele 
Miłosierdzia Bożego w Kudowie-Zdro-
ju odbyły się uroczystości poświęcenia 
nowego sztandaru Klubu Honorowych 
Dawców Krwi im. Zbyszka Iwanickiego. 
Na zaproszenie jubilatów w uroczysto-
ściach uczestniczył poczet sztandarowy 
z klubu HDK „Lubonianka” oraz prezes 
klubu. Po uroczystościach w  kościele 
wszyscy przemaszerowali do Teatru 
Zdrojowego, gdzie odbyły  się główne 
uroczystości z okazji 45-lecia działalno-
ści HDK oraz nadano klubowi nowy, 
poświęcony sztandar. W  akademii 
uczestniczyło 30 delegacji Klubów HDK, 
w  tym 22 sztandary tych organizacji. 
Razem z nami świętowały kluby m.in. 
z Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Polko-
wic, Warszawy, Bełchatowa, Inowrocła-
wia i Świdnika. Prestiżu temu wydarze-
niu dodała obecność lokalnych polity-
ków i  samorządowców. Była posłanka 
Monika Wielichowska oraz senator 
Aleksander Szwed. Podczas gali wręczo-
no odznaczenia osobom, które szczegól-
nie zasłużyły  się dla lokalnego krwio-
dawstwa. Rekordzistą w Kudowie-Zdro-
ju jest Stanisław Sakowski, który oddał 
już 75 litrów krwi. Następnego dnia na 
zaproszenie prezesa Klubu HDK PCK 
przy PKP Kłodzko w Dusznikach-Zdrój, 
Andrzeja Berczyńskiego, delegacja na-
szego klubu wraz z kilkoma innymi uda-
ła się do siedziby tegoż klubu przy strzel-
nicy LOK-u, by uczestniczyć w minitur-
nieju strzeleckim. Wszyscy otrzymali 
medale.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
Kopalni Węgla Kamiennego Halemba 
pomaga już od 50 lat. Z tej okazji w so-
botę, 28 października odbyły się jubile-
uszowe uroczystości. Na uroczystościach 
była obecna delegacja Klubu HDK PCK 
„Lubonianka” ze sztandarem. Obchody 
rozpoczęły  się od mszy św. w  kościele 
pw. Matki Boskiej Różańcowej, skąd 
krwiodawcy przemaszerowali do hali 

MOSiR-u na Halembie. Podczas spotka-
nia wręczono odznaki Honorowy Daw-
ca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Naro-
du oraz inne odznaczenia. Zarząd „Lu-
bonianki” wyróżnił pamiątkowym me-
dalem 4 krwiodawców z  największą 
ilością oddanej krwi, a klubowi z kopal-
ni Halemba przekazał pamiątkowy pu-
char.

Akcja krwiodawcza
41 litrów to wynik kolejnej akcji poboru 
krwi przygotowanej przez Klub HDK 
PCK „Lubonianka” im. bł. E. Bojanow-
skiego. W  niedzielę, 29 października, 
ekipa Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
po raz kolejny przybyła do Szkoły Pod-
stawowej nr  1, gdzie zorganizowano 
stacjonarny pobór krwi. Z  satysfakcją 
trzeba stwierdzić, że także i tym razem 
mieszkańcy Lubonia oraz osoby zamiesz-
kujące w pobliżu udowodnili swoją o�ar-
ność. Na podzielenie się cząstką siebie 

Z HDK

zdecydowało  się 98 osób. Niestety, już 
wstępne rozmowy prowadzone przez 
obsługujących akcję spowodowały, że 
z powodu zażywanych leków, przebytych 
lub aktywnych chorób oraz innych oko-
liczności kilku chętnych musiało zrezy-
gnować z oddania krwi. Należy pamię-

tać, że oddanie krwi musi być bezpiecz-
ne zarówno dla samego dawcy, jak też 
dla potencjalnego biorcy. Jest to jedna 
z  podstawowych zasad honorowego 
krwiodawstwa. Ostatecznie licznik akcji 
zatrzymał się na 92 dawcach, w tym 28 
kobiet. W tym gronie znalazło się także 
3 dawców pierwszorazowych i  co jest 
bardzo miłe, to były to młode kobiety, 
m.in. Magdalena Maj i Weronika Kowal-
ska – mieszkanki Lubonia. W akcji uczest-
niczył też Marcin Fischer, który oddawał 
krew po kilkuletniej przerwie. Pamiętajmy, 
że krwiodawca mając świadomość, że 
każdego dnia ktoś potrzebuje krwi do 
ratowania zdrowia lub życia, poświęca swój 
czas i niekiedy czas swojej rodziny. Bądź-
my wdzięczni tym, którzy honorowo od-
dają ten najcenniejszy dar. Na wszystkich 
uczestników czekały tradycyjnie drobne 
upominki przygotowane przez organi-
zatorów, które przekazali: „Ziołolek” Sp. 
z o.o. „Dramers”, „Pol-Car”, ul. Gorzy-
sława Poznań, „Lech” Browary Wielko-
polski, „Synteza” Sp. z o.o. Zarząd Klubu 
„Lubonianka” dziękuje dyrektorowi SP 1 
– Grzegorzowi Aniole – za udostępnie-
nie sal w szkole oraz wszystkim, którzy 
pomogli przygotować akcję poboru krwi.

Zbyszko Wojciechowski
Klub HDK

Q
Członkowie HDK „Lubonianka na strzelnicy w Dusznikach-Zdrój

Q
Na obchodach 50-lecia KWK „Halemba” przemawia P. Nowak z „Lubonianki”

Przypomnienie
Do 15 listopada należało uregulować 
4.  ratę podatku od nieruchomości. 
Sprawdź, czy zapłaciłeś!

Nieprzeciętny umysł
Artur Wiśniewski, który po raz drugi doszedł 
do wielkiego �nału teleturnieju „1 z  10” 
(czytaj „WL” 10-2017, str. 9), niestety odpadł 
jako ostatni z 10. i nie dostał się do ścisłej 
trójki �nalistów. Program emitowano 24 
października w TVP 2. Po raz kolejny lubo-
nianin może wziąć udział w tym konkursie 
za 4 lata. Trzymamy kciuki i  gratulujemy 
panu Arturowi, który od lat w  ten godny 
podziwu sposób promuje nasze miasto.   (Z)

Głuchy telefon
Orkan Ksawery, który przeszedł przez 
Wielkopolskę 5 października, wyrządził 

straty również w Luboniu (patrz „WL” 
10-2017, str.  17), m.in. awarie prądu. 
Połączenie się z telefonu komórkowego 
z Pogotowiem Energetycznym – 991 – 
który powinien działać 24h, nie było 
niestety możliwe.    (Z)

Aktywna tablica
W ramach rządowego programu „Ak-
tywna tablica” wojewoda Zbigniew 
Hoffmann miał przekazać w  paź-
dzierniku 602 wielkopolskim szko-
łom 8,3  mln  zł na zakup nowocze-
snych pomocy dydaktycznych, m.in. 
tablic interaktywnych, projektorów, 
głośników czy monitorów. Program 
jest finansowany w 80% ze środków 
budżetu państwa i  w  20% z  wkładu 
własnego organów prowadzących 
szkołę. Wsparciem finansowym w ra-

mach >Rządowego programu rozwi-
jania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i  nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych na lata 2017-2019 
–„Aktywna tablica” < objęto 4 luboń-
skie placówki: Szkołę Podstawową 
nr 1 (wniosek na 14 000 zł), Gimna-
zjum nr 2 (13 000 zł), SP 4 (9 500 zł) 
i SP 2 (14 000). Łącznie 50 500 zł.    
 (SR)

Finisz
31 października br. w południe przepro-
wadzono odbiór techniczny nowej, czyn-
nej od miesiąca alei Jana Pawła II.    (S)

Rok Powstania Wielkopolskiego
24 października 2017 r. Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił 
w  województwie rok 2018 – Rokiem 
Powstania Wielkopolskiego. Stało się 
to po ustanowieniu 25 maja br. roku 

2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. 
Powstanie Wielkopolskie miało ogrom-
ne znaczenie w procesie odbudowania 
po 123 latach Państwa Polskiego. Po-
wstając 27 grudnia 1918 r. do zwycię-
skiej walki zbrojnej, Wielkopolanie 
doprowadzili do przyłączenia Wielko-
polski do odrodzonej Ojczyzny i po-
szerzenia jej granic.    (SR)

Czas na ekshumacje
Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w  Poznaniu informuje, że 
ekshumację zwłok i szczątków ludz-
kich można przeprowadzać w okresie 
od 16 października do 15 kwietnia. 
Od stycznia do 15 października br. 
Sanepid wydał 574  decyzji w  tej 
sprawie (w 2016 – 663). Najczęściej 
dotyczyły przeniesienia szczątków 
z jednego cmentarza na inny w celu 
stworzenia wspólnego grobu.    (Z)

Krótko
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Zenon Bartkowiak
Zmarł 20 stycznia 
2017  r. Miał 79 lat. 
Urodzony 31 paź-
dziernika 1937  r. 
w  Głuchowie koło 
Kościana. Z  wy-
kształcenia ślusarz 
mechanik maszyno-
wy. Przez 40 lat pracował w Poznań-
skich Zakładach Nawozów Fosforo-
wych (PZNF) w Luboniu, gdzie pełnił 
też funkcję Społecznego Inspektora 
Pracy. Należał do Rady Osiedla „Lubo-
nianka”, a w latach 70. mocno zaanga-
żował  się w  działalność Lubońskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej. Jego pasją była historia sportu. 
Reprezentował miasto w wielu konkur-
sach, plebiscytach radiowych i telewi-
zyjnych, z licznymi sukcesami. Jednym 
z  jego największych sukcesów było 
zwycięstwo w teleturnieju „Na Olim-
pijskim Szlaku”, gdzie wspólnie z synem 
Mirosławem i lubonianinem Arturem 
Wiśniewskim reprezentowali osiedle 
„Lubonianka” w  potyczce z  innymi 
wielkopolskimi spółdzielniami miesz-
kaniowymi i  dwukrotnie zostali mi-
strzami naszego województwa. Odzna-
czony „Medalem z  okazji 30-lecia 
nadania praw miejskich miastu Luboń”, 
Złotą Odznakę Wielkopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (sylwetkę 
Z. Bartkowiaka przedstawiliśmy w lu-
tym br. na str. 32).

Leon Białas
Zmarł 25 sierpnia 
2017  r. w  wieku 91 
lat. Urodził  się 27 
marca 1926 r. w Ża-
bikowie. Przed wojną 
zajmował się ogrod-
nictwem. Edukację 
z Szkole Podstawowej 
w Żabikowie przerwał wybuch wojny 
i musiał ją dokończyć po wyzwoleniu. 
W czasie okupacji hitlerowskiej był tzw. 
„Niedzielnikiem” w  obozie hitlerow-
skim w Żabikowie (więzień sobotnio-
-niedzielny). Po wyzwoleniu pracował 
w żabikowskiej milicji. W maju 1945 r. 
uczestniczył w  pracach ekshumacyj-
nych Komisji Sądowo-Lekarskiej na 
cmentarzu w  Żabikowie (sylwetkę L. 
Białasa przedstawiliśmy w  styczniu 
2016 r. na str. 34).

Władysław Boczoń
Urodził się w 1938 r. 
Zmarł w  wieku 79 
lat. Profesor zwyczaj-
ny, doktor habilito-
wany nauk chemicz-
nych (Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, Instytut 
Biochemii i  Bio�zyki PAN, National 
Research Council of Canada), współ-
autor pięciu tłumaczeń podręczników 
z  chemii organicznej, toksykologii 

i ekotoksykologii oraz dwóch wydaw-
nictw encyklopedycznych. Przez dwie 
kadencje (1996-2002) był Prodzieka-
nem ds. studenckich Wydziału Chemii. 
Współzałożyciel Polskiego Towarzy-
stwa Łubinowego. Otrzymał ponad 
20 nagród Rektora UAM i  nagród 
Ministra. Potomek znanej w naszym 
mieście rodziny – syn Władysława 
Boczonia, szefa polskiego kontrwy-
wiadu na południową Wielkopolskę 
w czasie II wojny światowej (Richard 
Wagner). Wnuk Ludwika Boczonia 
– pierwszego po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 r., polskiego kierow-
nika szkoły w  kolonii Żabikowo 
(SP 1); posła na Sejm; założyciela spół-
dzielni „Osada” w  Żabikowie, która 
budowała domy przy ul. Kopernika 
i Okrzei, dając początek nowej osadzie 
o nazwie „Bocianówko” (dzisiaj tereny 
Nowego Centrum Lubonia); podczas 
okupacji działacza konspiracyjnego na 
terenie Zakopanego („szerzej w „WL” 
07-2017, str. 30).

Elżbieta Brzozowska
Zmarła 29 lipca 2017 r. 
mając 70 lat. Urodzi-
ła się 7 lutego 1947 r. 
w Mieścisku. Była wie-
loletnim kierownikiem 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Luboniu, pracowni-
kiem Biblioteki Miejskiej w  Luboniu, 
pracownikiem Centrum Pomocy Rodzi-
nie w  Poznaniu, radną Miejskiej Rady 
Narodowej w Luboniu (1988-1990), ław-
nikiem oraz kuratorem w sądzie w Po-
znaniu. W  latach 2011-2014 pełniła 
funkcję sekretarza Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, 
a w  latach 2014-2017 była przewodni-
czącą Rady (czytaj „WL” 08-2017, str. 36 
i 37).

Agata Budzyńska
Odeszła 22 sierpnia 2017 r. Była peda-
gogiem w  Gimnazjum nr  2, nauczy-
cielką języka angielskiego, wychowaw-
czynią, wolontariuszką i artystką. Mia-
ła 45 lat.

Regina Fechner
Zmarła 3 czerwca 
2017 r. mając 65 lat. 
Przyszła na świat 22 
lutego 1952 r. w Bu-
chałowie koło Zielo-
nej Góry. W  1974  r. 
wraz z rodziną prze-
prowadziła  się do 
Lubonia, na os. „Lu-
bonianka”. Sama wychowała dwoje 
dzieci (mąż zginął w wypadku w 1993 
r.). Była aktywną wolontariuszką „Ca-
ritas” przy para�i św. Barbary. Cały 
swój wolny czas poświęcała innym. 
Własnoręcznie wykonywała „serdusz-
ka”, które para�anie uzupełniali o dary 
dla najuboższych. Nigdy nie odmawia-
ła pomocy (czytaj w  „WL” 06-2017, 
str. 35).

Odeszli
Listopad 2016 – listopad 2017

Zdzisława Frickowska
Odeszła 24 lutego 
2017 r. w wieku 81 lat. 
Urodziła  się 13 grud-
nia 1935 r. w Poznaniu. 
Lubiana i ceniona dłu-
goletnia nauczycielka 
(30 lat) Przedszkola 
nr  2 w  Luboniu przy 
ul. Jagiełły (dziś Dom Para�alny para�i 
św. Jana Bosko). Wcześniej przez 9 lat 
sprawowała opiekę dydaktyczną nad 
dziećmi w  Sanatorium Chorób Płuc 
i Gruźlicy „Staszycówka” w Ludwikowie 
pod Mosiną (szerzej w  „WL” 04-2017, 
str. 55).

Zdzisław Jórgas
Zmarł 26 sierpnia 
2017  r. mając 72 lata. 
Urodził  się 5 stycznia 
1945  r. w  Luboniu. 
Przez wiele lat był suw-
nicowym na dziale W2 
w zakładach HCP. Pa-
sjonat sportu, szczegól-
nie oddany lubońskim klubom, wierny 
kibic i  sympatyk Lubońskiego Klubu 
Sportowego i Stelli Luboń. Uczestniczył 
we wszystkich konkursach sportowych 
zorganizowanych przez „Wieści Luboń-
skie”. Dobry wędkarz z Koła PZW „Lu-
bonianka” („WL” 09-2017, str. 31).

Piotr Maćkowski
Zmarł 14 grudnia 
2016  r. Miał 59 lat. 
Urodził  się 28 maja 
1957  r. w  Poznaniu. 
Ukończył Szkołę Pod-
stawową nr 2. Z zawo-
du był maszynistą. 
W  roku 1987 podjął 
pracę na lubońskiej poczcie przy ul. 
Okrzei. Jako listonosz przepracował 
w  Luboniu 30 lat w  różnych rejonach 
miasta. Był zagorzałym kibicem Lecha 
Poznań i  londyńskiego Chelsea oraz 
znawcą i  miłośnikiem psów (szerzej 
w „WL” 01-2017, str. 38).

Bronisław Piaseczny
Zmarł w październiku 
2017 r. w wieku 85 lat. 
Urodził się 20 września 
1932  r. w  Żabikowie. 
Chodził do dzisiejszej 
SP 2. Po wojnie należał 
do orkiestry działającej 
przy 5. Drużynie Har-
cerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Ża-
bikowa. Najpierw grał na klarnecie, 
później też śpiewał. Przez ponad 30 lat 
był członkiem chóru w kościele pw. św. 
Barbary. 9 września 1984 r. śpiewał psal-
my responsoryjne w  kościele pw. św. 
Krzyża w Warszawie, podczas Mszy św. 
transmitowanej przez Polskie Radio. 
Przygotowywał go do tego prof. Stefan 
Stuligrosz. Podczas wizyty papieża Jana 
Pawła II w Poznaniu w 1983 r. śpiewał 
w wielkim chórze złożonym z członków 
zespołów z Poznania i okolicznych miej-
scowości. Do 2014 r. należał do chóru 
„Bard”. Z okazji 65-lecia „Bardu” otrzy-
mał Złotą Odznakę Honorową Polskie-
go Związku Chórów i  Orkiestr. Z  wy-
kształcenia był ślusarzem narzędziowym. 
Przepracował 40 lat w  narzędziowni 

Zakładów Rowerowych w Luboniu, a po 
ich likwidacji – w  Poznaniu przy ul. 
Serbskiej (szerzej czytaj w „WL” 01-2017, 
str. 34).

Krzysztof Skwierzyński
Zmarł 7 lutego 2017 r. 
w  wieku 52 lat. Uro-
dził się 25 lipca 1964 r. 
w Wągrowcu. W 1977 r. 
wraz z rodzicami prze-
prowadził się do Lubo-
nia. W  1979  r. został 
absolwentem SP 2. Był 
magistrem w zakresie nauk politycznych 
o specjalności nauczycielskiej (UAM w Po-
znaniu). Od 1 września 1984 r. przez 32 
lata pracował jako nauczyciel w  Szkole 
Podstawowej nr 2, najpierw uczył mate-
matyki i  historii, a  następnie pracował 
w świetlicy szkolnej. W 2016 r. ze względu 
na stan zdrowia przeszedł na rentę (szerzej 
w „WL” 3-2017, str. 33).

Ryszard Sołowiej
Zmarł 5 maja 2017  r. 
w wyniku obrażeń do-
znanych podczas po-
żaru mieszkania przy 
ul. Sikorskiego, miał 83 
lata. Był długoletnim 
pracownikiem, a  po-
tem dyrektorem po-
znańskich Zakładów HCP („WL” 05-
2017, str. 34).

Siostra M. Trojana (Teresa)  
Szymańska Sł. M.
Zmarła 1 maja 2017 r. 
w wieku 89 lat. Urodzi-
ła  się 17 listopada 
1927  r. w  Noskowie, 
powiat Jarocin. Do 
Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Pleszewie wstąpiła w 1945 r. W 1948 r. 
przyjęła habit zakonny i imię Maria Tro-
jana – na cześć Trójcy Przenajświętszej. 
W  1950  r. złożyła swoje pierwsze śluby 
zakonne, a  Wieczystą Profesję 20 lipca 
1955 r. W Zgromadzeniu ukończyła Se-
minarium dla Wychowawczyń Przedszko-
li i zdobyła uprawnienia do pracy kateche-
tycznej. Jej zamiłowania do muzyki i śpie-
wu sprawiły, że została skierowana do 
poznańskiej Państwowej Szkoły Muzycznej 
II  stopnia na Wydział Instrumentalny 
w klasie – organy. W sierpniu 1968 r. przy-
była do domu zakonnego w  Żabikowie, 
gdzie aż do 1991  r. pracowała w  biurze 
para�alnym i  grała w  kościele pw. św. 
Barbary. Tu założyła chórek dziecięcy 
i chór mieszany, z którym brała udział we 
Mszy św. na poznańskich Łęgach podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 r. Wspól-
nie z prof. Stefanem Stuligroszem skom-
ponowali pieśń „Boże nasz Panie, Twe Imię 
wspaniałe”. Przez ostatnie 13 lat posługi-
wała w Lubaszu („WL” 05-2017, str. 36).

Alicja Walcenciak-Galińska
Zmarła 23 listopada 2016 r. w wieku 45 
lat. W latach 1977-1985 była uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr  4 w  Luboniu. 
W okresie 1991-1992 pracowała w Szko-
le Podstawowej w Wirach, a w 1992-1993 
w SP 1 w Luboniu. Od września 1993 r. 
uczyła w SP 2 w Luboniu religii, a potem 
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j. polskiego i histo-
rii. W 2016 r. prze-
szła na rentę z uwa-
gi na stan zdrowia. 
Nauczyciel z powo-
ł a n i a .  Wr a z 
z uczniami napisała 
tekst hymnu szkol-
nego, który powstał z okazji nadania 
Dwójce imienia Augusta hr. Ciesz-
kowskiego podczas uroczystych ob-
chodów 100-lecia jej istnienia. Jej 
wychowankowie zdobywali sukcesy 
na szczeblu wojewódzkim i krajowym. 
Wspierała dzieła fundacji Redempto-
ris Missio:„Adopcja na odległość”, 
„Puszka dla maluszka”, „Okulary dla 
Afryki”, zbiórka odzieży. Organizo-
wała akcje: „Opatrunek na ratunek”, 
zbieranie nakrętek, puszek, itp. W spo-
sób innowatorski prowadziła też 
szkolną gazetkę „Inter-odgłosy 
z  Cieszkowianki”, współpracując 
z „Głosem Wielkopolskim” i platformą 
Junior-Media. Jej sylwetkę przedsta-
wiliśmy w styczniu br. na str. 37.

Tadeusz Warmuz
Zmarł 23 listopada 
2016  r., mając 69 
lat. Urodził  się 20 
czerwca 1947  r. 
w Białce koło Ma-
kowa Podhalańskie-
go. Wraz z rodziną 
sprowadził  się do 
Lubonia w 1986 r. Z zawodu był budow-
lańcem. Miał wykształcenie średnie, 
które uzupełnił dwuletnim studium na 
Wydziale Urbanistyki, Architektury 
i Planowania Przestrzennego w Wiel-
kopolskim Uniwersytecie Powszech-
nym. Posiadał uprawnienia w zakresie 
architektury i  konstrukcji. Pracował 
w  Wojewódzkim Biurze Projektów, 
Urzędzie Rejonowym w Poznaniu oraz 
w urzędach gmin Mosina i Komorniki. 
Potem przez 20 lat prowadził własny 
zakład budowlany, a  następnie biuro 
projektowe w Luboniu. Radny Lubonia 
w  latach 1990-1994 oraz 1998-2002. 
Wieloletni chórzysta w kościele św. Bar-
bary w  Żabikowie („WL” 12-2016, 
str. 37).

Marian Witt
Zmarł 17 paździer-
nika 2016 r. w wie-
ku 80 lat. Uro-
dził  się w  1936  r. 
w Luboniu. Ukoń-
czył przyzakładową 
Szkołę Zawodową 
w „Fosforach” (Za-
kłady Chemiczne), 
gdzie później pracował jako kierowca. 
Prowadził �rmę produkującą piece 
centralnego ogrzewania, grzejniki 
i kontenery na śmieci, świadcząc jed-
nocześnie usługi instalacyjne wod-
-kan. Firma pana Mariana wykonała 
społecznie Krzyż Milenijny, który 
postawiono u zbiegu ulic Powstańców 
Wlkp. i Puszkina. W latach 1988-1990 
był członkiem Komisji ds. Samorządu 
ostatniej kadencji Miejskiej Rady Na-
rodowej w Luboniu. Miłośnik motory-
zacji (szerzej w „WL” 11-2016, str. 37).

Z głębokim żalem lubońskie środowi-
sko sportowe przyjęło wiadomość 
o  śmierci nieodżałowanego prezesa 
Lubońskiego Klubu Sportowego – śp. 
Stanisława Wojskiego, który zmarł 20 
października. Trudno się dziwić smut-
kowi, gdyż był wspaniałym i skromnym 
człowiekiem. Bardzo lubił młodzież, 
z którą wspólnie przeżywał zwycięstwa 
i  porażki piłkarskie. 5 lat temu wraz 
z  drużyną seniorów, działaczami 
i  sponsorem (wówczas FOGO – To-
masz Błaszak) odniósł wielki sukces 
w Pucharze Polski, kiedy w 1/32 jego 
zespół spotkał  się z  I-ligowym GKS 
Katowice, a  w  1/16 z  Wisłą Kraków. 
Podkreślał to przy różnych okazjach. 
W klubie traktowano go jak najlepsze-
go przyjaciela, bo LKS był jego całym 

życiem. W ostatnim wywiadzie opu-
blikowanym we wrześniowym wydaniu 
„Wieści Lubońskich” podkreślał, że jest 
żądny awansu swojej drużyny i że stwo-
rzy również zespół rezerwowy. Podczas 
ostatniego ligowego meczu z  Wiarą 
Lecha, na tydzień przed śmiercią, zwie-
rzał się, że gdy tylko podleczy zdrowie, 
zawalczy o awans LKS-u do IV ligi.
Niestety, nie zdążył, ale dzięki temu, 
co zrobił dla klubu, poświęceniu i za-
angażowaniu, pomimo że nie miesz-
kał w Luboniu, dzięki pomocy i wiel-
kiej miłości sportowej do klubu, 
dobremu i okazywanemu wszystkim, 
wielkiemu sercu – na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci.
Był również prezesem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 2 w Cieszkowiance 

(SP  2). Posiadał 
srebrną odznakę 
Wielkopolskiego 
Związku Piłki 
Nożnej i honoro-
wą odznakę Pol-
skiego Czerwone-
g o  K r z y ż a 
IV  stopnia. Pro-
wadził  znaną 
w Luboniu �rmę ochroniarską „Patron 
Plus”.
Pogrzeb prezesa Stanisława Wojskiego 
odbył się na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Armii Poznań w  Luboniu 
(dawniejsze sportowe boisko Luboń-
skiego KS-u).

Władysław Szczepaniak

Zmarł Stanisław Wojski

„Wieści Lubońskie” na bieżąco pu-
blikują biogramy zmarłych osób, 
znanych w  naszym mieście. Mamy 
też w wydaniu książkowym – „Rocz-
niku Historycznym Lubonia” – roz-
dział „Pro Memoria” poświęcony 
rozbudowanym życiorysom. Tam też 
chcemy zamieszczać również bio-
gramy zmarłych, godnych zapamię-
tania, których okrągłe rocznice 
śmierci przypadają w danym roku, 

a ich not biograficznych do tej pory 
brak.
Zapraszamy rodziny, instytucje, or-
ganizacje do przesyłania krótkich 
biogramów zmarłych ku pamięci 
potomnym. Należy dostarczyć do 
redakcji (ul. Wschodnia 23A/62 lub 
e-mail: redakcja@wiescilubonskie.
pl) krótki życiorys (ok. 1000 znaków 
lub w  uzgodnieniu z  redakcją) lub 
informacje, które zredagujemy, oraz 

zdjęcia zmarłej osoby. W biogramie 
powinny  się znaleźć podstawowe 
dane (imię i  nazwisko zmarłego, 
data i miejsce urodzin oraz śmierci), 
a także informacja o tym, od kiedy 
i przy jakiej ulicy w Luboniu miesz-
kał zmarły, kilka słów na temat jego 
zawodu i  wykonywanej pracy oraz 
ewentualnej przynależności do or-
ganizacji, zaznaczając szczególnie 
te aspekty życia, które mają związek 
lokalny. Deklarujemy pomoc w zre-
dagowaniu tekstu.

red

Bezpłatny biogram

Pieszy i rowerzysta w zetknięciu z roz-
pędzonym pojazdem są bez szans. 
Uderzeni przez samochód jadący 
z  prędkością tylko 50 km/h giną na 
miejscu lub umierają wkrótce potem, 
wskutek odniesionych obrażeń. Zde-
cydowana większość wypadków 
z udziałem pieszych powstaje w miej-
scach, gdzie wydawałoby się, że piesi 

mogą czuć się bezpieczni, na skrzyżo-
waniach i  przejściach. Nie wstydź-
my  się być widoczni. 31.08.2014  r. 
wszedł w  życie prawny obowiązek 
używania elementów odblaskowych 
przez pieszych poruszających się poza 
obszarem zabudowanym, po zmierz-
chu, idących po jezdni lub poboczu. 
Postać człowieka idącego drogą, ubra-

nego w ciemną odzież, jest zauważalna 
przez kierującego raptem z 20-30 me-
trów lub z mniej. Pojazd jadący około 
90 km/h tylko w ciągu 1 sekundy prze-
jeżdża dystans 25  m, więc kierujący 
nie zdąży nawet zareagować. Elemen-
ty odblaskowe pozwalają na zauważe-
nie go z  odległości minimum 150  m 
lub większej. Używajmy elementów 
odblaskowych prawidłowo. Aby był 
widoczny dla nadjeżdżających kierow-
ców najlepiej zamontować go nisko od 
strony jezdni, czyli przy prawym ko-
lanie. Wówczas będzie spełniał swoje 
zadanie w 100%.

KP

Policja przypomina i radzi
Coraz wcześniej robi się ciemno. Szyby samochodów zachodzą parą, 
piesi stają się dla kierowców mniej widoczni. Mają większe szanse na 
drodze, gdy są wyposażeni w odblaski

Trwa proces dekomunizacji ulic 
w  Wielkopolsce. Wojewoda wielko-
polski Zbigniew Hoffmann skierował 
do Instytutu Pamięci Narodowej za-
pytania o  zmianę ponad 100 nazw 
w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub inne-
go ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i  urządzeń uży-
teczności publicznej. Jedną z  ulic, 
której nazwa ma ulec zmianie, jest 
znajdująca  się w  centrum Poznania 
ul. 23  Lutego. Wojewoda proponuje 
dwie nazwy. Rozważa uczynienie pa-
tronem ulicy profesora Stefana Stuli-
grosza. Inną możliwą propozycją jest 
ul. Pocztowa.

Nazwa ulicy 23 Lutego jest związana 
z wejściem wojsk Armii Sowieckiej do 
Poznania w 1945 roku. Data ta w jed-
noznaczny sposób ma „upamiętniać’ to 
wydarzenie. Należy dodać, iż zgodnie 
z opiniami prezentowanymi przez In-
stytut Pamięci Narodowej ulice odno-
szące  się do daty wejścia Armii Czer-
wonej do danej miejscowości spełniają 
przesłanki uzasadniające zmianę.
Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem In-
stytutu Pamięci Narodowej patronem 
ulicy nie może pozostać Marcin Chwiał-
kowski. Wykorzystanie choćby częścio-
wo skrótu nazwiska w nazwie ulicy nie 
będzie zgodne z celami ustawy.
W Wielkopolsce samorządy zmieni-
ły około 100 nazw ulic, powołując się 

na ustawę dekomunizacyjną. Do 2 
września br. mogły samodzielnie do-
konywać zmian w nazwach propagu-
jących ustroje totalitarne, m.in. ko-
munizm. W przypadku, gdy samorząd 
nazwy nie zmienił, ten obowiązek 
spoczął na wojewodach, którzy do 2 
grudnia br. będą wydawać zarządze-
nia zastępcze. Wojewoda nie zmienił 
dotychczas żadnej nazwy. Proces de-
komunizacji w Wielkopolsce nie zo-
stał zakończony. Od lipca pracuje 
powołamy przez wojewodę zespół 
komisji ds. wykonania ustawy.

Tomasz Stube
kierownik oddziału Mediów 

 i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody

Ulica 23 Lutego zmieni nazwę
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Na edukacyjnej scenie Lubonia pojawi-
ła  się nagle. Nikomu dotąd nieznana. 
Przyszła i wygrała konkurs na dyrektora 
Gimnazjum nr 1. Anita Plumińska-Mie-
loch szybko udowodniła, że jest właści-
wą osobą na właściwym miejscu. 
W  krótkim czasie wprowadziła wiele 
dobrych zmian w szkole. To ona zamie-
niła II piętro szkoły w ogród, który za-
proponował szkolny biolog. To ona wy-
szła z inicjatywą stworzenia gazety dla 
rodziców, ona skomputeryzowała szko-
łę, to za jej sprawą powstała Telewizja 
Szkolna, wydano kalendarz i  serię pu-
blikacji „Rozwijamy Talenty”. Ciekawy-
mi pomysłami i życzliwością zaskarbiła 
sobie sympatię uczniów, współpracow-
ników oraz rodziców. Jest dobrym me-
nagerem i nie boi się wyzwań. Realizuje 
śmiałe pomysły, wierząc że poprawią one 
szkolną rzeczywistość. Jednak przede 
wszystkim jest świetnym nauczycielem. 
Uczy z pasją i rozmachem, czego efektem 
jest ponad setka �nalistów i  laureatów 
konkursów historycznych. Chętnie dzie-
li  się swoją wiedzą i  doświadczeniem, 
tworząc podręczniki do nauki historii 
oraz ich metodyczną obudowę. Jej praca 
i zaangażowanie zostały już wielokrotnie 
dostrzeżone i nagrodzone. A prywatnie? 
Mama Agnieszki i Tomka. Mieszkanka 
Mosiny. Autorka książki obyczajowej 
„Widok na taras”. Pasjonatka historii oraz 
książek Jane Austin. Jakie ma plany? Co 
myśli o reformie edukacji? Jak odnajdu-
je się w roli wicedyrektora SP 3? O tym 
– w wywiadzie, który publikujemy po-
niżej.

„WL”: Jakie jest Pani motto życiowe 
i zawodowe?
Anita Plumińska-Mieloch: Ogranicza 
nas tylko wyobraźnia, należy mieć ma-
rzenia i je realizować.

Czym jest według Pani pasja i skąd się 
bierze?
QQ Pasja to wielkie zamiłowanie do dzia-

łań i  idei. Jeśli się ma szczęście, spoty-
ka się kogoś ważnego w życiu, kto staje się 
wzorem, pokazuje rzeczywistość w innym 
wymiarze. Czasami przeczyta się jedno 
zdanie i ono też zmienia obraz świata, 
prowadzi do narodzin pasji.

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczy-
ciela?
- Był to bardzo świadomy wybór z mojej 
strony, gdyż wcześniej pracowałam w in-
nych miejscach – banku, czy przy bada-
niach rynkowych. Jednak nigdzie nie 
czułam się do końca na swoim miejscu. 
Dopiero pierwsza praca w  szkole dała 
mi to, czego potrzebuję – zmiany, fascy-
nujących ludzi, satysfakcję z  obserwo-
wania rozwoju zachodzącego w moich 
uczniach.

Dlaczego podjęła Pani pracę akurat 
w Luboniu?
QQ Tak się złożyło, że w roku, w którym 

skończyłam zarządzanie oświatą, w Gim-
nazjum nr 1 był organizowany konkurs na 
dyrektora. Wystartowałam i wygrałam go.

Jakie cechy powinien mieć dobry na-
uczyciel?
QQ Oprócz takich oczywistych cech jak 

wiedza, poczucie humoru, dobra orga-
nizacja pracy, odporność psychiczna 
i dystans do siebie, powinien wiedzieć, 
kiedy się do ucznia uśmiechnąć, a kiedy 
dać mu reprymendę. Ta ostatnia umie-
jętność tylko z pozoru wydaje się prosta.

Jakie cechy powinien mieć dyrektor, 
by sprawnie zarządzać
ludźmi i placówką?
QQ Każdy inaczej de�niuje sprawne za-

rządzanie ludźmi i placówką. Dla mnie 
ważna jest kreatywność, poczucie humoru, 
dystans do siebie, umiejętność słuchania 
i  słyszenia innych, decyzyjność, nawet 
wtedy, gdy mamy świadomość, że dla 
niektórych osób podejmujemy decyzję 
trudną, i żelazna konsekwencja.

Skąd czerpie Pani inspiracje, pomysły 
na innowacje, które Pani wprowadza?
QQ Dużo się szkolę, czytam. Często prze-

noszę pomysły z zupełnie innych dziedzin 
na grunt szkolny. Tak było z wydaniem 
kalendarza szkolnego, publikacją „Roz-
wijamy Talenty”, czy Telewizją Szkolną. 
Czasami byłam inicjatorem zmian, które 
chciałabym, aby istniały w szkole moje-
go dziecka. Należą do nich na przykład 
oddawanie prac pisemnych uczniom na 

Z pasji do nauczania

stałe, na długo przed tym, zanim minister-
stwo wprowadziło zmiany w przepisach. 
Często jakiś pomysł to efekt współpracy. 
Przykładem jest Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny „Pitagorejczycy”, który re-
alizujemy z Wydziałem Matematyki i In-
formatyki UAM. Byłam pomysłodawcą 
konkursu i współpracy, ale szczegółami 
i organizacją pierwszej edycji zajmowa-
ła  się nasza matematyczka – Karolina 
Wilczyńska-Kąkol.

Na czym buduje Pani swój sukces za-
wodowy?
QQ Na bardzo dobrej organizacji pracy, 

planowaniu, wiedzy i współpracy. Nie-
powodzenia nie traktuję jako porażki, 
tylko jako próbę.

Szkoła marzeń to...?
QQ Miejsce, w którym czują się bardzo 

dobrze i rozwijają uczniowie, pracownicy 
i rodzice. W szkole marzeń jest wiele po-
mieszczeń, które można zagospodarować 
zgodnie z wizją placówki, liczba uczniów 
w szkole pozwala na ich poznanie i mó-
wienie do każdego po imieniu. Buduje się 
dobre relacje z uczniami, rodzicami i dba 
o to, aby one i pośród pracowników były 
oparte na jasnych zasadach.

Jacy są współcześni uczniowie? Czego 
możemy się od nich uczyć, a co powin-
niśmy im przekazać?
QQ Od uczniów możemy się uczyć biegło-

ści w posługiwaniu się nowymi techno-
logiami, a przekazać im wiarę we własne 
możliwości, przekonanie o sile przyjaźni 
zawartych w młodości oraz to, że każdy 
jest w czymś dobry, ma talent, który cza-
sami trzeba po prostu odkryć.

Po 10 latach dobrego zarządzania Gim-
nazjum nr 1 została Pani wicedyrekto-
rem SP 3. Co się zmieniło? Jakie ma 
pani plany zawodowe? Czy gdyby po-
jawiła się oferta przyjęcia stanowiska 
dyrektora w innej szkole, skorzystała-
by Pani z niej? Gdzie widzi się Pani za 
kolejne 10 lat? (Jak ma Pani zamiar 
pokierować swoją karierą zawodową 
przez kolejne 10 lat?)
- Zmieniła się kwestia odpowiedzial-
ności, której jako wicedyrektor nie 
ponoszę w takim stopniu, jak dyrektor. 
Nadal zajmuję się tym, co lubię – or-
ganizacją pracy i dydaktyką. Propozy-

cje pracy w innym miejscu pojawiały 
się, uświadomiły mi jednak, że czu-
ję  się związana z  Luboniem. Kto wie 
jednak, co  się może jeszcze zdarzyć? 
Obecnie skupiam się, bardziej niż 
wcześniej, na szkoleniu rad pedago-
gicznych i  innych dyrektorów. Piszę, 
jako współautor, kolejny podręcznik 
do historii, rozpoczęłam ścisłą współ-
pracę z miesięcznikiem dla dyrektorów 
szkół oraz miesięcznikiem dla wycho-
wawców. Nowym polem działania sta-
ła się dla mnie grupa rekonstrukcyjna 
„Semper Fidelis”, z  którą współpraca 
pozwala nie tylko na bardzo osobiste 
przeżywanie historii, ale i  poszerza 
zakres działań szkoły.

Podpisanie ustawy dotyczącej reformy 
systemu edukacji przeszło już do hi-
storii. Jak Pani ocenia to posunięcie? 
Jaka jest szkoła polska w dobie refor-
my? Czy lubońskie placówki poradzi-
ły sobie z nią?
QQ Uważałam i uważam nadal, że decy-

zja o likwidacji gimnazjów była błędem. 
Powrotu do przeszłości nie ma, trzeba za-
walczyć o jak najlepszą przyszłość. Taka 
jest właśnie polska szkoła w dobie refor-
my – poszukująca rozwiązań dla wielu 
wyzwań. Trudno pod dwóch miesiącach 
ocenić, czy i na ile nasze szkoły rozwią-
zania te znalazły.

Gdyby była Pani burmistrzem Lubonia, 
co by Pani w kwestii edukacji zmieni-
ła, ulepszyła, wprowadziła?
QQ Na szczęście nie jestem burmistrzem.

Jak funkcjonować w edukacji w obec-
nym chaosie oświatowym?
QQ Obecnej sytuacji nie nazwałabym cha-

osem. Przyszło „nowe”, „inne”, jest wy-
zwaniem, z którym trzeba się po prostu 
zmierzyć, czytać nowe przepisy i wpro-
wadzać zgodne z nimi rozwiązania.

Z czego jest Pani najbardziej dumna?
QQ Z kilku rzeczy. Z tego, że mimo upły-

wu lat nie czuję się wypalona, a syndrom 
wypalenia zawodowego często dotyka na-
uczycieli. Bardzo ucieszyłam się z tego, że 
w dniu ostatnich urodzin koledzy z pracy 
dali mi moją karykaturę z podpisem „Wódz 
powstańców Anita bohater”. Było to nie-
samowicie miłe, gdyż świadczy o tym, że 
udało się mi nawiązać i utrzymać dobre 
relacje w  szkole. Oczywiście cieszę  się 
z tego, że Gimnazjum nr 1 było pierwszą 
„Wielkopolską Szkołą Roku” czy jedną 
z 50. szkół w Polsce z tytułem „Mistrza 
Odkrywców Talentów”, jednak wiem, że 
kolejne wyzwania przed nami. W tym roku 
1 sierpnia spełniło się moje marzenie. Je-
stem dumna z tego, że wraz z kolegami 
z Semper Fidelis w panterkach i z no-
szami przeszliśmy ponad 10 kilometrów 
w  Warszawie w  ogromnym upale, aby 
upamiętnić walki powstańców.

Czego Pani żałuje?
QQ Zabrakło mi czasu, aby nauczyć  się 

języka angielskiego.

Historia zawsze czegoś uczy. Czego 
współczesność nauczy następne poko-
lenia?
QQ Historia uczy nielicznych. Ludzkość 

wciąż popełnia te same błędy.

rozmawiała: Beata Stempczyńska

Q
Anita Plumińska-Mieloch jest też pasjo-
natką historii. Ostatnio zaangażowa-
ła się w działania grupy rekonstrukcyj-
nej „Semper Fidelis”. Na zdjęciu w mun-
durze tramwajarki podczas tegorocz-
nych obchodów Poznańskiego Czerwca 
1956 roku   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Anita Plumińska (siedzi w 2. rzędzie od dołu, 4. z lewej) z gronem pedagogicznym 
Gimnazjum nr 1, któremu, jak sama mówi, wiele zawdzięcza
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145 lat temu
QQ 24 listopada 1872 r., po trzyletniej 

nieobecności w kraju, po raz pierwszy 
od założenia Szkoły Rolniczej im. Ha-
liny w Żabikowie, progi placówki prze-
kroczył jej inicjator i fundator August 
Cieszkowski.   11, s. 152

125 lat temu
QQ 29 listopada 1892  r. zlikwidowano 

„Spółkę Akcyjną Haliny”, która jeszcze 
przez kilka lat po zamknięciu Szko-
ły Rolniczej im. Haliny w  Żabikowie 
(1875 r.) prowadziła niewielką działal-
ność, ustanawiając co roku swój bilans 
i oczekując na lepsze czasy, które nigdy 
nie nadeszły.   (11, s. 161)

115 lat temu
QQ 23 listopada 1902 r. w Luboniu uro-

dziła się Cecylia Hernes; siostra miło-
sierdzia ze Zgromadzenia św. Wincen-
tego á Paulo, pielęgniarka.   (17, s. 219)

105 lat temu
QQ 13 listopada 1912 r. nauczyciel szkoły 

żabikowskiej (SP 2) – Stanitzki – złożył 
do powiatowego inspektora szkolnego 
Baumhera skargę w sprawie sporu mię-
dzy jego rodziną a rodziną nauczyciela 
Sylwestra Mauscha. W  konsekwencji 
Mauscha przeniesiono do Żydowa.   
(13, s. 150,151)

80 lat temu
QQ Jesienią 1937 r. oddano do użytku 

kościół pw. św. Jana Bosko.   („Wade-
mekum Lubońskie” cz. 3, s. 11 – „WL” 
04-2004)

75 lat temu
QQ 24 listopada 1942  r. więzionego 

przez Niemców w Dachau ks. Bru-
nona Stachowskiego z  parafii św. 
Jana Bosko oprawcy wysłali do stacji 
doświadczalnej, gdzie zaszczepiono 
mu zarazki malarii. Wyczerpany 
warunkami obozowymi i  chorobą 
zmarł 9 grudnia.  (3, s. 159; 11, s. 81)
QQ 23 listopada 1942 r., w warunkach 

wojennych, w  para�i lubońskiej (św. 
Jana Bosko) założono Męski Chór Ko-
ścielny pw. św. Kazimierza. Skupiał 27 
śpiewaków.   (3, s. 195)

QQ W listopadzie 1942 r. rozpoczęto budowę 
obozu żabikowskiego. W tym czasie dzia-
łały jeszcze niemieckie obozy żydowskie 
przy ul. Kościuszki i na Dębcu.   (11, s. 88)

60 lat temu
QQ 30 listopada 1957  r. Jerzy Gdynia 

przestał być dyrektorem naczelnym 
Zakładów Chemicznych (jedynym bez-
partyjnym z  lat 1948-1991). Funkcję 
sprawował zaledwie przez 4,5 miesiąca, 
od 12 lipca 1957 r.   (6, s. 91)

55 lat temu
QQ W listopadzie 1962  r. dyrektorem 

Szkoły Podstawowej nr 4 został geograf, 
Edward Rutkowski. Pełnił tę funkcję do 
1 września1971 r. Szkoła liczyła wówczas 
500 uczniów i 7 sal lekcyjnych, nauka 
trwała 12 godzin dziennie (budynek 
przy ul. Sobieskiego, obecnie mieszka-
nia komunalne).   („WL” 08-2004, s. 25)

45 lat temu
QQ W listopadzie 1972 r. kierownikiem 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZSZ) 
dla Pracujących przy Poznańskich Za-
kładach Nawozów Fosforowych w Lubo-
niu został Leon Chojnacki.   (13, s. 341)

25 lat temu
QQ W nocy z 15 na 16 listopada 1992 r. 

dokonano zamachu terrorystycznego 
przed siedzibą Zarządu Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Mniejszości 
Niemieckiej Ziemi Wielkopolskiej miesz-
czącej się w prywatnym budynku przy 
ul. Cmentarnej 20 (podłożono ładunek 
wybuchowy). W związku z tym zdarze-
niem Towarzystwo zlikwidowało swoje 
biuro w Luboniu.   („WL” 12-1992, s. 8)
QQ 20 listopada 1992 r. w Domu Kul-

tury Rolnika przy ul. Sobieskiego (dziś 
Ośrodek Kultury) otwarto Salę Historii 
Miasta. Pierwszą wystawę, przygoto-
waną przez lubońskiego regionalistę – 
Ryszarda Jaruszkiewicza – poświęcono 
Folwarkowi Żabikowskiemu w XIX w.   
(„WL”12-1992, s. 6)
QQ 24 listopada 1992 r. Rada Miejska po-

wołała dwie spółki z o.o.: Przedsiębior-
stwo Robót Komunalnych „PERKOM” 
oraz Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych „Kom-Lub” (10, XLV/114/92; 
XLV/115/92; „WL” 12-1992, s. 4)

QQ 26 listopada 1992 r. przy Bibliotece 
Miejskiej odbyło się pierwsze spotkanie 
środowiska osób niewidomych i słabo-
widzących, które dało początek działa-
jącemu do dziś Klubowi Ludzi Niewi-
domych i Słabo Widzących „Promyk”.   
(„WL” 12-1992, s. 8)
QQ W listopadzie 1992 r. wszystkie miejskie 

placówki kultury uległy przekształceniom 
organizacyjno-prawnym. Rada Miejska 
nadała im nowe statuty. Połączono Dom 
Kultury Rolnika i  Luboński Ośrodek 
Kultury w Ośrodek Kultury w Luboniu 
(3.11.1992). Wraz z Biblioteką Miejską 
stały się miejskimi jednostkami organi-
zacyjnymi i otrzymały samodzielność 
(uzyskały osobowość prawną i wydzie-
lony majątek, a gospodarkę �nansową 
prowadzą na zasadach zakładów bu-
dżetowych; �nansowane są z budżetu 
miasta i dochodów własnych).   („Raport 
o stanie miasta” – „WL” 06-1994, s. 5)

20 lat temu
QQ 27 listopada 1997  r. Luboń zawarł 

umowę o współpracy partnerskiej z gminą 
Rüdersdorf.   (10, XLV/213/97)
QQ 27 listopada 1997  r. Rada Miejska 

nadała nazwy ulicom: Przejazd, Azaliowej, 
Fiołkowej, Konwaliowej, Słonecznikowej 
i Nagietkowej (10, XLIV/214-219/97)

10 lat temu
QQ 8 listopada 2007 r. lubonianin Paweł 

Wnęk kupił blisko 1,9-hektarowy obszar 
przy ul. Żabikowskiej, na którym przez 
20 lat mieścił się Plac Handlowy „Ryne-
czek” i przez 11 lat – Centrum Handlo-
we „Gesa”. Zamierzał postawić na tym 
obszarze hotel (od ul. Paderewskiego) 
oraz magazyn z zabawkami i Mc’Donald’s 
(od ul. Powstańców Wlkp.). Ostatecznie 
powstała w tym miejscu ostatnia z wy-
mienionych inwestycji oraz sklep Inter-
marché z dużym parkingiem.   („WL” 
12-2007, s. 2)
QQ 17 listopada 2007 r. Gmina Komorniki 

przekazała kompletny zestaw ratowniczy 
lubońskim strażakom, którzy obsługują 
również teren naszych sąsiadów.   („WL” 
12-2007, s. 4)
QQ 15 listopada 2007  r. Rada Miasta 

uchwaliła nazwę – Magazynowa – dla 
nowej drogi dojazdowej do centrum 
logistycznego Zakładów Chemicznych, 
w krótkim terminie wykonanej przez tę 
�rmę, utwardzonej i oświetlonej.   („WL” 
12-2007, s. 7)
QQ 17 listopada 2007 r. właściciele Przy-

chodni Lekarza Rodzinnego –Urszula 
i  Andrzej Rudzińscy – zorganizowali 
uroczyste otwarcie nowej siedziby przy 
ul. Wschodniej 25, uruchomionej w lipcu 
2007 r.   („WL” 12-2007, s. 24)

QQ 20 listopada 2007 r. w organizowanym 
przez miesięcznik „Przegląd Komunal-
ny” Konkursie o  Puchar Recyklingu, 
„Kom-Lub” otrzymał nagrody za zbiórkę 
zużytego sprzętu elektronicznego i elek-
trotechnicznego w  kategorii „Zielony 
Kontakt”.   („WL” 12-2007, s 4)
QQ W listopadzie 2007 r. serial Andrzeja 

Maleszki pt. „Magiczne drzewo”, z udziałem 
lubonianina Wojtka Molskiego, otrzymał 
w Nowym Jorku nagrodę Emmy Award 
w kategorii produkcji telewizyjnej dla 
dzieci i młodzieży.   („WL” 12-2007, s. 7)
QQ W listopadzie 2007 r., z okazji jubi-

leuszu 10-lecia, Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży przy para�i pw. św. Jana 
Bosko ufundowało sobie, ze składek 
i przeprowadzanych akcji, nowy sztan-
dar.   („WL” 12-2007, s. 9)

5 lat temu
QQ 30 listopada 2012 r. lubonianin Ma-

ciej Pietrzak odebrał od Prezydenta 
RP – Bronisława Komorowskiego – 
akt nadania mu tytułu profesora nauk 
o Ziemi.   („WL” 01-2013, s. 3)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa 
XX wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna 
Balińska, Wrocław 2000; 3 – „Luboń 
i  okolice. Dzieje osadnictwa i  dzie-
więciu para�i” Stanisław Malepszak, 
Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wykopaliska 
archeologiczne w Luboniu”, Stanisław 
Malepszak, Błażej Stanisławski, Luboń 
1998; 5 – „50 lat Lubońskiego Klubu 
Sportowego 1943 – 1993”, Stanisław 
Malepszak, Luboń 1993; 6 – „Zakłady 
Chemiczne Luboń SA 1914-1999. Trady-
cja i współczesność”, Andrzej Zarzycki, 
Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miejska – 
„Kalendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 
11 – „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji 
Augusta Cieszkowskiego” Stanisław 
Malepszak, 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 Po-
wstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” 
– tom  1, Luboń 2011; 18 – „Rocznik 
Historyczny Lubonia” – tom 2, Luboń 
2012; 25 – „Bambrzy”, Maria Paradow-
ska, Poznań 1998]; 30 – BZCz (Biblio-
teka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz insty-
tucje prosimy o  uzupełnianie naszego 
kalendarium i  przesyłanie informacji: 
telefonicznie, listownie, pocztą elektro-
niczną lub osobiście.

oprac. HS

Realizując funkcję kronikarskiego odnotowywania i przypominania ważnych zda-
rzeń dotyczących Lubonia, prowadzimy rubrykę „Kalendarium lubońskie”. Przed-
stawiamy fakty, które miały miejsce w konkretnych miesiącach 5, 10, 15... lat temu.

Kalendarium lubońskie
listopad – okrągłe rocznice

QQ Kiedy przez Nowe Centrum Lubonia 
pojadą autobusy? Jakie to będą linie 
i z jaką częstotliwością będą kursowa-
ły? Czy będzie tu także linia nocna?    
         (mieszkanka)

Odp.: Informuję, że z dniem 1 stycznia 
2018 r. przez NCL skierowane zostaną 
dwie linie – 614 oraz 690. Częstotliwość 

linii 614 pozostanie bez zmian, natomiast 
linia 690 będzie obsługiwana przez 15 
kursów dziennie – w godzinach szczy-
tów komunikacyjnych autobus będzie 
odjeżdżał raz na godzinę, w pozostałych 
porach – raz na dwie godziny. Obecnie 
nie planuje  się skierowania linii 243 
przez NCL.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Autobusy w NCL
24 października 2017  r. Sejmik Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił w wo-
jewództwie rok 2018 – Rokiem Powsta-
nia Wielkopolskiego. Stało  się to po 
ustanowieniu 25 maja br. roku 2018 
Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
Powstanie Wielkopolskie miało ogrom-
ne znaczenie w procesie odbudowania 
Państwa Polskiego – II Rzeczypospoli-
tej. „Po rozbiorach i 123 latach niewoli, 

rusy�kacji i  germanizacji, po wielkich 
powstaniach – wolna Polska powróciła 
na mapę świata” (z uchwały Sejmu RP). 
Wielkopolska, ziemia na której narodzi-
ło się Państwo Polskie, nie znalazła się 
w granicach niepodległej Polski. 27 grud-
nia 1918 r. Wielkopolanie, powstając do 
zwycięskiej walki zbrojnej, doprowadzili 
do przyłączenia Wielkopolski do Państwa 
Polskiego i poszerzenia granic Ojczyzny.

(A.P-P.)

Rok Powstania Wielkopolskiego
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Jedną wysłano 20 lipca, a więc kilka dni 
przed wybuchem Wielkiej Wojny (I woj-
ny światowej), druga jest z września 1914 
roku. Obydwie dotyczą ówczesnego szpi-
tala powiatowego prowadzonego przez 
siostry diakonisy (zgromadzenie ewan-
gelickie), który w ramach budowy nie-
mieckiej Kolonii Żabikowskiej powstał 
w  pierwszej dekadzie XX  wieku przy 
dzisiejszym placu Edmunda Bojanow-
skiego.
Obydwie są też „Gruß aus Zabikowo” 
(Pozdrowieniami z Żabikowa). Dla przy-
pomnienia podajemy, że po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w  1918  r. 
Niemcy z kolonii wyprowadzali się „do 
siebie”. W  połowie 1920 roku obiekt 
zakupiły Siostry Służebniczki Maryi, 
które są tu do dziś.
Z treści starych kart pocztowych dowia-
dujemy się, czym żyli wówczas ludzie tu 
przebywający. Był to czas początków 
I wojny światowej.

Kartka 1
Z dwoma podkolorowanymi zdjęciami. 
Górne opisane Evangel. Kirche (Kościół 
ewangelicki) – dzisiejsza para�a katolic-
ka pod wezwaniem św. Barbary. Dolne 
zdjęcie przedstawia Krankenhaus (Szpi-

tal) – dzisiaj dom generalny Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gałąź 
Wielkopolska. Na odwrocie karty zacho-
wał się znaczek pocztowy o nominale 5 
fenigów DEUTSCHES REICH z pieczę-
cią poczty Żabikowskiej. Postkarte (Kar-
ta pocztowa) wysłana została do Panny 
Agnieszki Walter – Zamek Komorówko, 
powiat Trzebnica. Dość chaotyczne pi-
smo z  wieloma bocznymi dopiskami 
zostało tak przetłumaczone przez dra 
Stanisława Malepszaka: Żabikowo dnia 
20.07.1914 r. / Kochana Siostro / Przesy-
łam Ci nowe 
rzeczy, które 
poprzednio 
zamówiłaś 
i  to zostało 
wykonane. 
Tutaj czu-
ję  się bardzo 
dobrze. 
W  niedzielę 
byliśmy 
w  Ogrodzie 
Zoologicznym 
w  Poznaniu, 
było bardzo 
pięknie. O go-

dzinie pół do piątej (16.30) było przyja-
cielskie spotkanie dziewcząt służby sani-
tarnej z żołnierzami. Poza tym nic szcze-
gólnego nie wiem. Proszę o odpowiedź na 
adres: Panna Marta Walter, Żabikowo, 
powiat Poznań, u pana Vuckernagela. Jak 
domniemywa autor tłumaczenia, rodzo-
ne siostry Agnieszka i  Marta Walter 
przygotowywane były do roli pielęgnia-
rek dla rannych żołnierzy. Agnieszka 
w potężnym zespole klasztoru cysterek 
w Trzebnicy, Marta natomiast w szpita-
lu powiatowym w Żabikowie prowadzo-
nym przez siostry diakoniski. Pocztów-
ka pochodzi ze zbiorów Romualda Ko-
mischke.

Karta 2
Przedstawia czterodzielną �agę powie-
wającą na maszcie, centralnie herb pru-
ski, od którego rozchodzą się kolorowa-
ne wstęgi czarno-biało-czerwone (pru-
skiej �agi), na poziomej napis: „Gruß 
aus Zabikowo” (Pozdrowienia z Żabiko-
wa). Zdjęcia przedstawiają: Górne lewe 
– Geschä�shaus Mewes, Dom handlowy 
– sklep kolonialny Mewesa z artykułami 

codziennego użytku. Przed sklepem 
widać stół i krzesła dla mężczyzn piją-
cych piwo, kawę czy herbatę. Prawe 
zdjęcie – Evgl. Kirche und Arztvilla, 
Kościół ewangelicki z pastorówką, z le-
wej dostrzec można też willę lekarza 
powiatowego (po 1920 r. lekarza kolejo-
wego Dietricha i od 1933 r. Waczyńskie-
go). Dolne zdjęcie z  lewej przedstawia 
– Schule und Postamt Szkołę (SP  1) 
i Urząd Pocztowy. Na prawym dolnym 
– Hauptstrasse mit Standesamt – dzi-
siejsza ul. Poniatowskiego widziana od 
ul.  Kościuszki; na pierwszym planie, 
z prawej, ówczesny Urząd Stanu Cywil-
nego.
Druga strona karty pisana ołówkiem 
kopiowym Feldpostkarta (Kartka pocz-
ty polowej) bez znaczka z  wyraźnym 
stemplem naszej poczty. Oto przetłuma-
czona treść: Żabikowo dnia 23.09.1914 r. 
/ Kochana Pani Jeremy! / Informuję, że 
jest mi dzięki Bogu dobrze ze zdrowiem. 
Mam nadzieję, że Tobie i mojej Matce jest 
także dobrze, posyłam Wam serdeczne 
pozdrowienia. Reinhold. Nasze wojska 
ciągle prą do przodu. Z treści wynika, że 
Reinhold najprawdopodobniej leczył się 
lub przechodził rehabilitację w Szpitalu 
Powiatowym w Żabikowie. Niestety nie 
podał daty ani miejsca bitwy, gdzie został 
ranny. Próbujemy jeszcze sprecyzować 
adresata (dopisek ołówkiem zwykłym: 
pow. Środa Wlkp. poczyniony przez ko-
goś później jest prawdopodobnie złym 

tropem). Pocz-
tówka pocho-
dzi ze zbiorów 
Stowarzyszenia 
Kulturalno-
-Oświatowego 
„Forum Lu-
bońskie” (za-
kupiona w  ra-
mach grantu 
w  2016  r. fi-
nansowanego 
przez Miasto 
Luboń)

PPR

Żabikowskie pocztówki
Przedstawiamy dwie kartki pocztowe wysłane z Żabikowa przed 103 laty, 
w 1914 roku

Awers i rewers kolorowanej pocztówki, wysłanej 20 lipca 1914 r. z Ża-
bikowa. Ze zbiorów udostępnionych przez Romualda Komischke

Q
Kolorowana pocztówka wysłana 23 
września 1914 r. z Żabikowa przez żoł-
nierza biorącego udział w początkowej 
fazie I wojnie światowej. Ze zbiorów 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe-
go „Forum Lubońskie”

Q
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Po raz kolejny mogliśmy oklaskiwać 
dzielną i utalentowaną Małgorzatę Oku-
licz-Kozaryn na scenie w Centrum Kul-
tury „Zamek” w  Poznaniu. Spektakl 
baletowy w reżyserii Marcina Libery, na 
kanwie „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego i w choreogra�i Iwony Pasińskiej, 
przeniósł widzów w inny świat. Tancerze 
z Polskiego Teatru Tańca, seniorzy i ju-
niorzy z  grupy „Movements Faktory”, 
przedstawili widzom efekty pracy twór-
czej różnych pokoleń Polaków. Dziad-
kowie i rodzice w prywatnych opowie-
ściach weselnych przedstawiają historie 

rodzinne jako części narracji dziejowej. 
Pokolenie dwudziestolatków inaczej i po 
swojemu odbiera teraźniejszość. Ważne 
dla nich daty nie określa historia, ale 
konsumpcja i popkultura. Co kształtuje 
doświadczenia najmłodszych? – Tego 
nie wiemy. Ten wspaniały, międzypoko-
leniowy dialog z  Wyspiańskim, seans 
zbiorowej pamięci, opowiedział nam 
o nas samych i dzisiejszej Polsce. Jeste-
śmy dumni, że pani Małgorzata tak 
wytrwale i  pięknie reprezentuje nasze 
miasto na deskach teatralnych.

Irena Skrzypczak

Nasza aktorka-seniorka 
w „Weselu”

Q
Małgorzata Okulicz-Kozaryn (centralnie) na scenie Centrum Kultury „Zamek”

Pociągi z  nowymi nazwami pojawią  się na torach regionu 
w momencie wprowadzenia nowego rozkładu, czyli 10 grudnia 
br. Koleje Wielkopolskie i Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego wspólnie z historykami Powstania przygotowały listę 21 
propozycji. Były związane z trasą, po której jeździ pociąg i od-
nosiły się do wydarzeń, które w okresie Powstania Wielkopol-
skiego rozegrały się w jej okolicach.
Wielkopolanie mogli wybierać spośród nazw: Bazar, Biedrusko, 
Cytadela, Danuta, Druh, Drzymała, Helena, Hu�ec, Kopanica, 
Odwach, Powstaniec Wielkopolski, Poznańczyk, Ratusz, Rze-
picha, Ułan, Skaut, Sokół, Strzelec, Wiarus, Wiatraki i Zdzie-
chowa. Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
QQ Poznań – Kutno „Powstaniec Wielkopolski” (65% głosów)
QQ Poznań – Mogilno „Zdziechowa” (59% głosów)
QQ Poznań – Gołańcz „Rzepicha” (47% głosów)
QQ Poznań – Zbąszynek „Odwach” (41% głosów)
QQ Poznań – Wolsztyn „Cytadela” (38% głosów)
QQ Leszno – Zbąszynek „Sokół” (43% głosów)
QQ Leszno – Ostrów Wlkp. „Poznańczyk” (63% głosów).

By zagłosować, należało odwiedzić facebookowy pro�l „27 grud-
nia - Powstanie Wielkopolskie” i w specjalnie przygotowanej 
ankiecie wybrać powstańcze nazwy dla pociągów Kolei Wiel-
kopolskich. Pasażerowie, którzy nie mają pro�lu facebookowe-
go, także mogli wziąć udział w plebiscycie. W pociągach poja-
wiły się hostessy wyposażone w tablety. Wyjaśniały zaintereso-
wanym zasady udziału w plebiscycie i pomagały dokonać wy-
boru na ekranie tabletu. Plebiscyt cieszył  się bardzo dużym 
zainteresowaniem – oddano 3779 głosów.

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Powstańcze nazwy
Zakończyła się akcja „Kolej na Powstanie!”, w której 
internauci i pasażerowie Kolei Wielkopolskich wybrali 
nazwy dla pociągów związane z Powstaniem 
Wielkopolskim, które w 2018 r. obchodzi 100-lecie

Po uporządkowaniu miejsca spoczynku Kazimierza Grendy, niezwykłego 
człowieka, który całym swoim życiem pełnił służbę Bogu i Polsce – jak napi-
sał we wspomnieniach Gustaw Eligiusz Grabowski-Brandszteter, przyszła 
pora na uhonorowanie pamiątkową tablicą. Zgodnie z zapowiedzią, mogłaby, 
a nawet powinna zawisnąć na zabytkowej szkole przy narożniku ulic Armii 
Poznań i Dąbrowskiego.
Poniżej przedstawiamy treść, którą chcielibyśmy zamieścić na tej okolicznościowej 
kamiennej tablicy:

Uwagi co do powyższej treści jaka została zaproponowana na pamiątkową tabli-
cę prosimy przekazywać do redakcji „Wieści Lubońskich” do końca listopada. Po 
uzgodnieniu ostatecznej treści, w związku z tym, że obiekt, na którym ma zostać 
zamieszczona wpisany jest do rejestru wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
zostaną wszczęte stosowne procedury związane ze zgodą na jej zamieszczenie.

PPR

Tablica

Ośrodek Kultur y 
wspólnie z  zespołem 
„Szarotki” zorganizo-
wał 14 października 
imprezę „Śpiewajmy 
razem”. Zaproszono 
również sąsiadów zza 
miedzy, z  Koła Go-
spodyń Wiejskich 
z  Wir oraz zespół 
„Komorniczanie”. Go-
ściem specjalnym był 
Jacek Wietrzykowski 
z zespołu „Aspirynki”, 
który swoim pięknym 
śpiewem wzbogacił 
naszą imprezę. Gości-
liśmy również przyjaciół z Chóru „Bard”. Ważne 
jest to, że przyszło spore grono mieszkańców 
Lubonia, dla których to spotkanie było przezna-
czone. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki z daw-
nych lat: biesiadne, harcerskie, wojskowe, a przy-
grywał nam Krzysztof Brych. Podczas spotkania 
przy kawie i domowym cieście mieliśmy także 
okazję posłuchać dowcipów, a nawet potańczyć.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni 
z  imprezy i  zapewnili o  swojej obecności na 
kolejnych Śpiewankach.
Szarotki  bawi  nie  ty lko lubońską pu-
bl iczność .  12  października  w ystąpi ły 
również dla Klubu Seniora „Kopernik” 
z  Poznania .

Irena Podżerek

Z życia Szarotek

Z historią – do nas!
Apel

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przedmioty, któ-
rymi chciałbyś się podzielić z innymi poprzez 
publikację lub których chciałbyś  się pozbyć, 
nie wyrzucaj! Mogą mieć wartość historyczną 

związaną z Luboniem. Przynieś do siedziby Sto-
warzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 
Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (redakcja 
„Wieści Lubońskich”) lub zadzwoń (609 616 277, 
609 616 290, 61 810 43 35), odbierzemy sami! 
Niezależnie od stanu zniszczenia, przyjmiemy 
i wykorzystamy w opracowaniach.

red

Q
Lubońskie „Szarotki” w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego

Tablica upamiętniająca przedwojennego kierownika szkoły
w Luboniu, która mieściła się w tym budynku

Kazimierz Grenda
(15 IV 1906 – 10 III 1959)

Zasługuje na naszą pamięć jako pedagog, dr  geogra�i, harc-
mistrz, organizator Harcerskiej Poczty Polowej w  Powstaniu 
Warszawskim, ostatni szef Kwatery Głównej „Szarych Szeregów” 
(ps. „Marek”, „Granica”). Po II  wojnie światowej prezes kon-
spiracyjnej organizacji „Wolność i  Niezawisłość” Okręg Łódź  
(ps. „Gruda”). Aresztowany w  1946  r. przez Urząd Bezpieczeń-
stwa. W  procesie pokazowym skazany na karę śmierci, zamie-
nioną z tytułu amnestii na 15 lat więzienia. Ciężko schorowany, 
zwolniony warunkowo w  marcu 1956  r. Zmarł 3 lata później,  
pochowany na cmentarzu przy ul. Bluszczowej w Poznaniu.
Niezłomny w walce o niepodległość ojczyzny – wyklęty przez ko-
munistyczny reżim.
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O rekonstrukcjach
Pierwsza prelekcja w  nowym sezonie 
kulturalnym opowiadała o kulisach po-
wstawania żywych lekcji historii. 3 paź-
dziernika gościliśmy Sergiusza Myszo-
graja – założyciela Grupy Rekonstrukcji 
Cywilno-Militarnej „Semper Fidelis”. 
Mogliśmy zobaczyć, czym są rekonstruk-
cje i inscenizacje historyczne. Nie są to 
tylko bitwy i  krótkie sceny wyrwane 
z dziejów, ale przede wszystkim praw-
dziwe historie prostych ludzi, mówiące 
często o dramacie całego narodu. Prio-
rytetem nie jest pokazanie bitwy w każ-

dym jej najdrobniejszym szczególe, ale 
chodzi o to, by przybliżyć widzowi los 
prostego człowieka, który nagle zostaje 
wtłoczony w machinę wojny i wszech-
obecnego zła. Tworzenie rekonstrukcji 
to studium nad złem i  dobrem, nad 
wartościami, które rządzą światem. Gru-
pa „Semper Fidelis” zajmuje się głównie 
tematem powstań (Warszawskie i Wiel-
kopolskie) oraz Poznańskim Czerw-
cem ‚56. W tym roku zespół pasjonatów 
założony przez pana Sergiusza, odtwo-
rzył wydarzenia z czerwca 1956, które 
miały miejsce na ul. Kochanowskiego 
w Poznaniu. Spotkanie było niezwykle 
ciekawe i porywające w świat prawdziwej 
historii, którą można nie tylko zobaczyć 
na ekranie, ale także dotknąć i poczuć 
na własnej skórze.

Podróże z pasją
Nic tak nie poprawia humoru, jak myśl 
o powrocie do miejsc ciepłych i słonecz-
nych. Niektórzy wyznają zasadę, że przy-
najmniej raz w  roku trzeba odwiedzić 
miejsce, które się kocha. My zaś wolimy 
zabrać Państwa raz w miesiącu w podróż 
do miejsc nie tylko ciepłych, ale i pięk-
nych. 4 października do Kulturteki po-
wróciły fascynujące spotkania o podró-
żach z  pasją. Państwo Urban, którzy 
dzielą się swoimi wrażeniami, tym razem 
zaprosili nas do słonecznego Maroka. 
Zobaczyliśmy miejsce, w którym zlewa-
ją się wody oceanu i morza, przespace-
rowaliśmy  się błękitnymi uliczkami 
Szafszawan i poczuliśmy upalny klimat 
arabskiego świata. Atmosfera była iście 

wakacyjna i wszyscy jakoś zapomnieli-
śmy o tym, że za oknem wieje i robi się 
jesiennie.

Sobotni koncert
W ramach „Rodzinnych sobót” nasi 
najmłodsi czytelnicy wzięli udział w kon-
cercie pt. „Jaka to melodia?”. Kulturteka 
zamieniła się w prawdziwą �lharmonię! 
Była pani skrzypaczka oraz pan Klawi-
niusz – kompozytor. Dzieci wspólnie 
z  rodzicami pomogły stworzyć utwór 
muzyczny, wybijając rytm na bum-bum 
rurkach.

O warsztacie pisarskim
Październik przywitał nas chłodem, ale 
dzięki spotkaniu z Magdaleną Ludwiczak 
atmosfera w  Kulturtece stała  się przy-
jemnie ciepła. Autorka opowiedziała 
nam o swoim warsztacie twórczym oraz 
precyzji, z  jaką konstruuje charakter 
i  historię każdej postaci. Należy przy-
znać, że bohaterowie jej książek to oso-
by nietuzinkowe, zagadkowe, za którymi 
często kryje  się niesamowita historia. 
Pani Magdalena to pisarka niezwykle 
ciepła i miła, dla której osobiste doświad-
czenia stanowią inspirację do pisania. 
Spotkaniu towarzyszyła żywa dyskusja, 
za którą dziękujemy wszystkim czytel-
nikom. Magdalena Ludwiczak jest au-
torką książek „Cztery rubiny”, „Dziew-
czyna z  zaułka” „Tajemnica błękitnej 
alkowy” oraz „Tęskniąc w obie strony”. 
W przygotowaniu są już kolejne tytułu. 
Książki są dostępne w wypożyczalni dla 
dorosłych.

Wokół Wielkiej Sceny
Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, 
co się stanie, gdy na jednej scenie spo-
tka się znawca opery i sopranistka? My 
na to pytanie otrzymaliśmy niezwykle 
piękną odpowiedź w postaci wartościo-
wej rozmowy, która miała miejsce na 
scenie Galerii Kulturteki. 11 paździer-
nika odbyło się pierwsze operowe spo-
tkanie w tym sezonie kulturalnym. Tra-
dycyjnie gospodarzem spotkania był 
redaktor Piotr Nędzyński, który do roz-
mowy o  operowym świecie zaprosił 
Romę Jakubowską-Handke, sopranistkę 

Z Biblioteki Miejskiej liryczną, która swoim głosem oczarowa-
ła słuchaczy. Podczas barwnej rozmowy 
nie zabrakło smaczków, nie tylko zza 
operowych kulis! I tak oto wysłuchaliśmy 
zabawnych opowieści o  zwierzętach, 
które także bywają na scenach. Pani 
Roma podzieliła się swoimi wspomnie-
niami, w  których pierwsze skrzypce 
odegrały jamniki, a  także kura, która 
skradła serca widowni, mimo że artyst-
ka miała o wiele bardziej wartościową 
rolę. Podczas spotkania mieliśmy ogrom-
ną przyjemność wysłuchać najpiękniej-
szych arii, największych światowych 
kompozytorów, w brawurowym wyko-
naniu. Wyjątkowa podróż muzyczna 
zakończyła się owacjami na stojąco, a my 
już teraz zapraszamy Państwa na kolejny 
koncert.

Spotkanie z Anną Kleiber
17 października ponownie zaprosiliśmy 
Państwa w literacką podróż, którą tym 
razem słowem nakreśliła nam Anna 
Kleiber – lubonianka, autorka książek 
takich jak: „Sabat czterdziestek”, „Głupia 
baba”, czy „Kobieta z pazurem”. Dzięki 
życzliwości i  bardzo dużej otwartości, 
autorka pokazała nam, jak wygląda pra-
ca nad wydaniem i publikacją powieści. 
Pani Ania podzieliła się swoimi planami 
na przyszłość i kilkoma pomysłami na 
nowe książkowe pozycje. Przyznała, że 
pisać będzie zawsze, niezależnie od tego, 
czy jej powieści będą na księgarnianych 
półkach, czy też nie. Spotkanie było 
sympatyczne i sprawiło wiele przyjem-
ności wszystkim słuchaczom. Książki 
Pani Ani udostępnia nasza wypożyczal-
nia dla dorosłych.

Karaoke w bibliotece
18 października mieliśmy ogromną przy-
jemność zrelaksować się podczas wspól-
nego śpiewania. Przy piosence czas pły-
nie niezwykle szybko, a mijające chwile 
są lekkie i zawieszone jakby ponad pro-

blemami codzienności. Na ekranie po-
jawiły się teksty największych polskich 
przebojów, które przywołały wspomnie-
nia z  dawnych potańcówek i  wielkich 
dancingów. Wszyscy chętni mogli wy-
kazać się bezpośrednio przy mikrofonie, 
a kolejna okazja do śpiewania, solo lub 
w duecie, będzie 29 listopada o godz. 17. 
Wstęp wolny.

Teatrzyk Kamishibai
21 października odbyło się kolejne spo-
tkanie z Japońskim Teatrzykiem Kami-
shibai. Tym razem dzieci poznały opo-
wiadanie o „Trzech świnkach”. Dla nie-

których było to pierwsze spotkanie 
z  papierowym teatrzykiem. Wszyscy 
z zaciekawieniem wysłuchali bajki, a na-
stępnie z zapałem wzięli udział w warsz-
tatach plastycznych – projektowali domy 
i  zagospodarowywali własną działkę. 
Powstały przepiękne prace. Już teraz 
zapraszamy na świąteczne spotkanie 
z  Kamishibai w  grudniu, tradycyjnie 
w ramach Rodzinnych Sobót.

Dla urody
Środa, 24 października, w  Kulturtece, 
była zdecydowanie dniem kobiet. Od-
był się pierwszy wykład z cyklu poświę-
conego kosmetologii i  urodzie, który 
prowadzi specjalista ds. medycyny este-
tycznej – Magdalena Kardach. Podczas 
spotkania licznie przybyłe panie dowie-
działy się nie tylko, jak przeciwdziałać 
procesom starzenia, ale przede wszyst-
kim, jak dbać o  skórę i  urodę na co 
dzień. Oprócz bardzo wiedzy teoretycz-
nej przekazano również wiedzę prak-
tyczną, którą można było wykorzystać 
już podczas spotkania. Pani Magdalena 
pokazała proste i domowe sposoby dba-
nia o kondycję skóry, którą można po-
prawiać przez codzienne czynności hi-
gieniczne. Niezwykle ciekawą częścią 
spotkania była nauka masażu twarzy, 
który jest w  stanie zastąpić najdroższe 
kosmetyki i  sprawia, że skóra wygląda 
młodo i świeżo.

Środa z teatrem
W ostatnią środę miesiąca, 25 paź-
dziernika, Galeria Kulturteki ponownie 
zamieniła się w teatr. Gościliśmy ak-
torów, którzy przyjechali do nas z da-
lekiego Krakowa ze spektaklem „Słoń 
Torbalski”. Na scenie przedstawiono 
przezabawne perypetie pewnego za-
pominalskiego słonia, który przy swo-
ich ogromnych rozmiarach jest strasz-
nie niezdarny. Rozlane mleko czy 
potłuczony talerzyk, to naprawdę nic 

strasznego, jeśli tylko potrafimy uży-
wać magicznych słów takich, jak: pro-
szę, dziękuję, przepraszam. Przedsta-
wienie cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem i zakończyło się gromkimi 
brawami. Kolejne środowe spotkanie 
z  teatrem odbędzie  się 22 listopada 
o godz. 17.

BM

Biblioteka Miejska zaprasza na swoją 
stronę internetową: www.biblub.com 
oraz www.facebook.com/Biblioteka-
-Miejska-w-Luboniu

Q
Spotkanie z Magdaleną Ludwiczak

Q
 „Jaka to melodia” dla dzieci
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Lubońska marka Boutique Rowerowy 
Rower-Power postanowiła wydać pierw-
szy na rynku polskim ścienny kalendarz 
rowerowy na rok 2018 z zabytkowymi 
pojazdami dla miłośników rowerów 
z  duszą. Będzie on w  formacie A3, 
drukowany dwustronnie (na każdy 
miesiąc przeznaczono osobną stronę) 
na papierze kredowym 250  g. W  ka-
lendarzu będą zamieszczone zdjęcia 
rowerów zabytkowych firm: polskich 
– poznański Kastor (1934 r.), Kamiński 
(1934 r.), Mesko (1962 r.); niemieckich 
– Opel (1926  r.), Dürkopp (1934  r.), 
Brennabor (1922  r.) i  NSU (1954  r.); 
francuskich – Peugeot (1900 r.), Grio-
ne (1934 r.) i - angielskiej New Hudson 
(1927 r.) wraz ze zdjęciami osób w stro-
jach z  epoki. Każdemu jednośladowi 
będzie towarzyszył opis.

W kalendarzu zostaną przedstawione 
damskie i  męskie rowery turystyczne, 
sportowe, młodzieżowe i dziecięce. Ro-
werki dziecięce, do których będzie na-
leżał grudzień, zaprezentują m.in. Mal-
winka i Marcin, którzy mieszkają w Lu-
boniu.
Pokazane w kalendarzu pojazdy pocho-
dzą od poznańskich kolekcjonerów, a se-
sje zdjęciowe odbywały się w ciekawych 
lokalizacjach na terenie Poznania.
Kalendarz ukazuje się pod honorowym 
patronatem PTTK. Ma zachęcać do ak-
tywnego korzystania z roweru, dlatego 
w jego kalendarium znajdą się terminy 
najważniejszych rowerowych imprez 
turystycznych i  sportowych organizo-
wanych w Polsce w 2018 roku.
Planowana data premiery kalendarza to 
17 listopada. Standardowa cena wydaw-

Kalendarz rowerowy nictwa wynosi 39 zł (plus 11 zł za prze-
syłkę). Kalendarz jest dostępny w sklepie 
internetowym: http://ROWER-POWER.
dawanda.com.
Zdjęcia z sesji do kalendarza są od po-
czątku roku publikowane na fanpage’u: 
https://www.facebook.com/BoutiqueRo-
werowyRowerPower/
Zdjęcia, które znalazły się w kalendarzu 
można z kolei zobaczyć na Pintereście: 
https://pl.pinterest.com/boutiquerowe-
rowyrowerpower/
Oryginalne lubońskie wydawnictwo 
może być świetnych prezentem, np. świą-
tecznym, dla miłośników dwóch kółek, 
stylu retro i vintage. Można nim obda-
rować także osobę, którą chce się zachę-
cić, aby wsiadła na rower.

RP

Dzieci z Lubonia na jednej z kart kalen-
darza, na przedwojennych rowerkach

Q

Kowbojskie Miasteczko w Luboniu jak 
co roku zorganizowało 24 września br. 
Charytatywną Wystawę Psów – „Nasz 
Wierny Przyjaciel” (5. edycja) na rzecz 
bezpańskich czworonogów oczekujących 
w  schronisku na właściciela oraz tych 
osób, które adoptując, zapewnią zwie-
rzakom dom. Planowaliśmy, jak w po-
przednich latach, wspierać przytuliska, 
które mają zapotrzebowanie na środki 
wszelkiego rodzaju i potrzebują większej 
pomocy. Obecnie zwierzaczki błąkają-
ce się po Luboniu są ratowane i przewo-
żone do Schroniska dla Zwierząt w Po-
znaniu, dlatego rada kowbojskiego mia-
steczka wybrała tę właśnie placówkę. 
Głównym celem tej dobroczynnej akcji 
była zbiórka karmy, akcesoriów oraz 
gadżetów przydatnych czworonogom 
i potrzebnych artykułów w schronisku.
Obecnością zaszczyciła nas Burmistrz 
Miasta – Małgorzata Machalska, która 
dokonała o�cjalnego otwarcia wystawy. 
Honorowe miejsca jurorów zajęli: przed-
stawicielka Karmy Husse i sympatyczka 
kowbojskiego miasteczka – Barbara Ma-
jorczyk, wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Luboń, sympatyk kowbojskiego mia-
steczka – Paweł Krzyżostaniak oraz 
Małgorzata Lamperska, reprezentująca 

Schronisko dla Zwierząt przy ul. Bukow-
skiej w Poznaniu. Swoją bezinteresowną 
pomoc świadczyli: lek. weterynarii Mi-
chał Beyer (udzielał porad oraz badał 
przybyłe pieski informując właścicieli 
o  sposobie leczenia), Beata Gazecka 
z Polskiego Stowarzyszenia Groomerów 
(psi fryzjer) – wykonywała trymowanie, 
modelowanie, obcinanie pazurków, 
strzeżenie, czyszczenie uszu oraz przy-
gotowanie pieska do wystaw. Przedsta-
wiciel karmy Husse – Krzysztof Grzybek 
informował o  prawidłowym żywieniu 
czworonoga. Funkcjonował prowadzony 
przez Monikę i Jacka kiermasz książek 
z dodatkiem różności, przeznaczony na 
szczytny cel.
Zobaczyliśmy pokaz labradorki Ralfy 
– psa asystującego poruszającej  się na 
wózku inwalidzkim Halinie Budzyń, 
sympatyczce kowbojskiego miasteczka, 
który pobudzał do re�eksji nad tym, kto 
jest prawdziwym przyjacielem człowie-
ka. To, co zobaczyliśmy, było niewiary-
godne, wzruszające, skłaniające do sza-
cunku wobec psów.
Pod kierunkiem kowboja Lakiego w sa-
loonie na dużym ekranie wyemitowano 
�lm poświęcony szkoleniu psów poli-
cyjnych. W  saloonie funkcjonował też 

Wystawa psów u kowbojów

bar z ciepłymi posiłkami, napojami i cia-
stem domowego wypieku. Sheri Cordell 
wraz z asystentką, Kasią Nowak, prowa-
dził konkurencje sportowo-sprawnościo-
we na torze przeszkód dla psów. Wyko-
nanie zadania oceniało jury. Liczył  się 
udział, zabawa, humor i chęć rywalizacji 
przynoszącej emocje. Przeprowadzono 
też wybory Psiego Dżentelmena, Psiej 
Lady, a następnie pupile pochwaliły się 
swoimi talentami wyniesionymi z domu. 
Zwycięzcom zgotowano owacje i prze-
kazano nagrody. Chętne dzieci brały 

udział w przygotowanym quizie, 
dotyczącym znajomości ras psów.
Nie zapomnieliśmy o  ważnych, 
dostępnych miejscach: rejestracja 
zawodnika, woda dla psów, kosz 
i  woreczki na odchody, punkt 
medyczny, miejsce zbiórki darów, 
stół z  informacjami i  ulotkami 
dotyczącymi zwierząt udomowio-
nych. Po terenie przechadzała się 
służba informacyjna pomagająca 
gościom w  różnych sytuacjach. 
Imprezę zabezpieczali Sheriff 
i kowboje.
Nagrody i upominki za uczestnic-
two w  konkursach ufundowało 
Kowbojskie Miasteczko w Lubo-
niu. Drobne gadżety i  artykuły 
sponsorował Urząd Miasta Luboń.

Jako organizator i pomysłodawca V Cha-
rytatywnej Wystawy Psów składam po-
dziękowanie Magdalenie Mieloch i na-
uczycielom, którzy przeprowadzili szyb-
ką zbiórkę karmy i artykułów przezna-
czonych dla schroniska wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fie-
dlera w  Przeźmierowie. Za udział 
w zbiórce dziękuję pracownikom Stare-
go Zoo. Pani Burmistrz za przybycie oraz 
objęcie imprezy dobroczynnej honoro-
wym patronatem, Miesięcznikowi „Wie-
ści Lubońskie” i „Informatorowi Miasta 
Luboń” za patronat medialny. Dziękuję 
za charytatywny udział przyjaciołom 
i sympatykom kowbojskiego miasteczka, 
bez których impreza by się nie odbyła: 
Michałowi Beyerowi, Beacie Gazeckiej, 
Krzysztofowi Grzybkowi, Monice i Jac-
kowi, Halinie Budzyń i  jej psu Ral�e, 
Barbarze Majorczyk, Małgorzacie Lam-
perskiej i Pawłowi Krzyżostaniakowi. Za 
pomoc wyrażam wdzięczność: Leo, Cri-
stal, Natalii, Bartkowi, Jackowi, Dorocie, 
Lucky, Kasi i Evicie.

Zbigniew Henciel

Szukasz kudłatego przyjaciela, psa lub 
kota, który spojrzy Ci łagodnie w oczy 
i  odwzajemni Twoje uczucia, odwiedź 
schronisko.Q

Uczestnicy wystawy psów w miasteczku country, z czworonożnymi pupilami   
 fot. Zbigniew Henciel

Q
Uczniowie którzy w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie dokonali zbiórki na 
poznańskie schronisko dla psów   fot. Zbigniew Henciel
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Z Andrzejem Macurą
W pierwszą środę października, w Kul-
turtece Biblioteki Miejskiej odbył  się 
wykład inauguracyjny skierowany do 
słuchaczy Sekcji Literackiej Lubońskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Go-
ściliśmy poetę, prozaika i autora tekstów 
piosenek – Andrzeja Macurę, który swo-
imi wierszami porwał słuchaczy w no-
stalgiczny i  wyjątkowy świat poezji. 
Wykład został zatytułowany „Lustro 
czasu”, podobnie jak najnowszy tomik 
poezji pana Andrzeja. Twórczość Macu-
ry skupia się na piękniejszej stronie życia, 
tej wyjątkowej i  magicznej. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa prac Barbary Ko-
zieł-Gawrońskiej, która w swoich dzie-
łach sięga po różnorodne środki wyrazu 
i  ekspresji, począwszy od impresjoni-
stycznych, rozmytych przedstawień na-
tury i  ludzi, przez abstrakcyjne kolaże 
i rysunki. Spotkanie przebiegło w bardzo 
sympatycznej atmosferze przy �liżance 
herbaty, bo w  taki sposób poezji słu-
cha się najlepiej.    (BM)

Olimpiada Seniorów
20 października w  hali widowiskowo-
-sportowej Lubońskiego Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji odbyła  się III  Miejska 
Olimpiada Aktywnego Seniora Luboń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Konkurencje przygotowali i prowadzili: 
Bezpieczny senior – Straż Miejska 
(Krzysztof Guźniczak i  Jarosław Raje-
wicz); Rzut beretem antenką do góry –
Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(Sławomir Splisgart); Rzut do celu – 
Dom „Senior Wigor” (Sandra Tulińska 
i  Krzysztof Brych); Rzut do kosza – 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
(Urszula i Lech Bart-
kowiakowie); Woda 
naprzód – Ochotni-
cza Straż Pożarna 
(Jacek Rutkowski); 
Rzut ringiem – 
Ośrodek Kultury 
(Agata Zielińska); 
Wieża z puszkami – 
Miejska Rada Senio-
rów (Elżbieta Stefa-
niak i  Włodzimierz 
Sroczyński); Bieg 
kelnera – Biblioteka 
Miejska (Agnieszka 
Beger i  Klaudia Ja-
nusz); Czy znasz Lu-
boń? – PTTK (Maria 
i Jan Błaszczakowie); 

Piłka w bramce –Luboński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (Irena Skrzypczak). 
Kierownikiem imprezy był Maciej Kę-
dziora. Każdy z uczestników brał udział 
w  wybranych przez siebie konkuren-
cjach. Rywalizacja była bardzo zacięta, 
w niektórych konkurencjach trzeba było 
robić dogrywki, by wywalczyć medal. 
Na zakończenie zmagań sportowych 
ogłoszono nazwiska zwycięzców i odby-
ła się ceremonia wręczenia medali i pu-
charów oraz drobnych upominków.

Przewodniczący Uniwersytetu Zbigniew 
Jankowski dziękuje wszystkim osobom 
i organizacjom, które przygotowały i pro-
wadziły poszczególne konkurencje. 
Szczególne podziękowania za bezpłatne 
udostępnienie hali sportowej kieruje pod 
adresem LOSiR-u. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim uczestnikom za wzięcie 
udziału w  sportowych zmaganiach, 
a  zwycięzcom gratulują odniesionych 
wyników. Impreza była do�nansowana 
przez Miasto Luboń, a drobne upomin-
ki przygotowało Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. Nasi seniorzy spisali się na 
medal. Następne zawody za rok.   

Maria i Jan Błaszczakowie

Wycieczka do Chełmna
26 października udaliśmy się na wyciecz-
kę do Chełmna nad Nerem. Zwiedzili-
śmy Muzeum byłego niemieckiego Obo-
zu Zagłady „Kulmhof ” – Oddział Mu-
zeum Martyrologicznego w Żabikowie. 
Chcieliśmy zapoznać  się z  tragiczną 
historią tego miejsca i oglądanych obiek-
tów, bo nasza wiedza w tym temacie była 
dość skromna. Niemiecki obóz zagłady 
w Chełmie był pierwszym stacjonarnym 

Z Uniwersytetu III Wieku

ośrodkiem masowej, natychmiastowej 
zagłady Żydów w Kraju Warty i jednym 
z kilku ośrodków ostatecznego rozwią-
zania kwestii żydowskiej, czyli planu 
zlikwidowania ludności żydowskiej za-
mieszkującej tereny okupowane przez 
Trzecią Rzeszę. Chcieliśmy na własne 
oczy zobaczyć miejsce masowego mordu 
i upadku cywilizacyjnego. Poznać zjawi-
sko holocaustu w okresie okupacji hitle-
rowskiej, próbując znaleźć przyczynę 
ludzkiego okrucieństwa, zwyrodnialstwa, 
rodzenia  się nienawiści i  pogardy do 
drugiego człowieka. Dla właściwego 
poznania tego miejsca najpierw zwie-
dziliśmy obiekty znajdujące się we wsi 
Chełmo, a  potem teren cmentarzyska 
w Lesie Rzuchowskim. Przewodnik za-
poznał nas z  dziejami obozu zagłady, 
miejscami z nim związanymi, tragicznym 
losem społeczności żydowskiej i liczbą 
zamordowanych. Przedstawił sylwetki 
sprawców i osób ocalonych oraz powo-
jenne losy Miejsca Pamięci. Treści prze-
kazywane przez przewodnika były zdu-
miewające i przerażające. Obóz urucho-
miono w grudniu 1941 r. Funkcjonował 
w dwóch okresach: od 8 grudnia 1941 

do 11 kwietnia 
1943 r. oraz od mar-
ca 1944 do 18 stycz-
nia 1945 r. Względy 
logistyczne zadecy-
dowały o umiejsco-
w i e n i u  o b o z u 
w Chełmie – central-
na część prowincji, 
tereny odludne, do-
bre połączenie dro-
gowe i kolejowe oraz 
rzeka Ner, będąca 
naturalną przeszko-
dą w  ewentualnych 
ucieczkach więź-

niów. Szacuje się, że liczba zamordowa-
nych wyniosła ok. 250 – 300 tysięcy. 
W pierwszym okresie funkcjonowania, 
na miejsce eksterminacji Żydów wybra-
no zabytkowy pałac i okoliczne zabudo-
wania we wsi Chełmno. Mordu dokony-
wano w ciężarówkach – mobilnych ko-
morach gazowych, przy użyciu gazu 
spalinowego. Zwłoki zagazowanych 
grzebano w zbiorowych mogiłach w od-
dalonym o 4 km od wsi Lesie Rzuchow-
skim. W okresie późniejszym, z uwagi 
na zagrożenie epidemiologiczne, wstrzy-
mano transporty i rozpoczęto wydoby-
wanie zwłok z  grobów, które spalano 
w specjalnych dołach i piecach krema-
toryjnych. W kwietniu 1943 r. Niemcy 
wysadzili pałac, zatarli ślady zbrodni 
i opuścili teren obozu. Ponownie wróci-
li tutaj w marcu 1944 r. Wówczas ekster-
minacji dokonywali na terenie Lasu 
Rzuchowskiego. Ostatecznie, w styczniu 
1945 r. pod naporem nacierających wojsk 
radzieckich załoga obozu wysadziła spi-
chlerz z  przebywającymi wewnątrz 
47.  więźniami. Byliśmy w  spichlerzu, 
gdzie zgromadzono rzeczy należące do 
o�ar pozyskane dzięki pracom archeolo-

gicznym prowadzonym na tym terenie. 
Obejrzeliśmy �lm – wstrząsającą relację 
z funkcjonowania obozu byłego więźnia, 
Szymona Srebrnika. W Lesie Rzuchow-
skim zobaczyliśmy miejsce zbrodni i po-
mniki upamiętniające więźniów zamor-
dowanych w obozie „Kulmhof”. W cen-
tralnym miejscu znajduje  się Pomnik 
O�ar Faszyzmu symbolizujący wielki 
sarkofag z płaskorzeźbą przedstawiającą 
pochód o�ar ku śmierci, kontury cięża-
rówki – komory gazowej i szczelinę sym-
bolizującą pustkę po śmierci oraz frag-
ment przesłania autorstwa Izaaka Zygel-
mana. Oddając cześć zamordowanym, 
zapaliliśmy znicz pod Ścianą Śmierci 

Nazwa konkurencji I miejsce II miejsce III miejsce
Rzut beretem Kuźniak Lucjan Dauer Elżbieta Kędziora Stanisław

Bezpieczny senior Czerwińska Irena Matuszak Irena Królikiewicz Elżbieta
Rzut do celu Kurasińska Danuta Maciejewska Natalia Zawalska Halina

Rzut do kosza Zieliński Grzegorz Kuźniak Lucjan Kędra Lechosław
Woda naprzód Błaszczak Jan Zabawa Maria Szajkowska Dorota
Rzut ringiem Zieliński Grzegorz Zabawa Maria Kędra Lechosław

Wieża z puszek Nadobnik Stefania Czerwińska Irena Michałowska Ewa
Bieg kelnera Zabawa Maria Michałowska Ewa Królikiewicz Elżbieta

Czy znasz Luboń ? Przewoźniak Henryk Mączyński Edward Biniaś Ewa
Piłka w bramce Kędziora Stanisław Rotnicka Barbara Cieślewicz Lidia

Punktacja ogólna K Królikiewicz Elżbieta Zabawa Maria Czerwińska Irena
Punktacja ogólna M Kuźniak Lucjan Zieliński Grzegorz Kędziora Stanisław

Q
Uczestnicy i organizatorzy Olimpiady Seniorów  fot. Maria Błaszczak

Q
Na scenie w Chełmnie – luboński zespół „Humoreska”   fot. Jan Błaszczak

Zwycięzcy konkurencji
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upamiętniającą miejsce zagłady, w po-
bliżu pozostałości pieców krematoryj-
nych. W milczeniu i zadumie opuścili-
śmy to miejsce, które na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci.
Następnie udaliśmy  się do pobliskiej 
miejscowości Dąbie, gdzie w  stołówce 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II 
zjedliśmy pyszny obiad. Rozgrzani i syci 
mogliśmy kontynuować program naszej 
wycieczki. Kierowca zawiózł nas do wsi 
Świnice Warckie do Domu Narodzin św. 

Siostry Faustyny. Naszym oczom uka-
zał się mały, skromny domek położony 
w otoczeniu pól. Od siostry ze Zgroma-
dzenia Matki Bożej Miłosierdzia dowie-
dzieliśmy się, że tutaj mała Helenka 
przyszła na świat, bawiła się na podwór-
ku, modliła i  pomagała rodzicom 
w ciężkiej pracy. Potem udaliśmy się 
do kościółka – Sanktuarium Urodzin 
i Chrztu św. Faustyny przy Rzymsko-
-Katolickiej Parafii pw. św. Kazimierza 
Królewicza w  Świnicach Warckich. 
W tym kościele, w dwa dni po urodzi-
nach, 27 sierpnia 1905 r. ochrzczono 
Helenkę, trzecią córkę Marianny i Sta-
nisława Kowalskich. Po Sanktuarium 
oprowadzała nas siostra pochodząca 
ze Słowacji. Z zaciekawieniem wysłu-
chaliśmy opowieści o rodzinie, 
dzieciństwie i  młodości, 
chrzcie, życiu rodzinnym i po-
słannictwie św. Faustyny, a tak-
że o planach rozbudowy świą-
tyni. Opuściliśmy Sanktuarium 
po godz. 15 i nieco spóźnieni 
przyjechaliśmy do Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Dąbiu, aby wziąć udział 
w  Gminnym Dniu Seniora. 
Tutaj powitał nas i bardzo ser-
decznie przyjął Burmistrz Dą-
bia, Tomasz Ludwicki. Prze-
wodniczący Rady Programo-
wej stowarzyszenia Uniwersy-
tet Luboński III  Wieku 
(ULTW), dr Mikołaj Tomaszyk 
podziękował gospodarzom za 
zaproszenie, pyszny obiad 
i  możliwość wzięcia udziału 
w obchodach. Przedstawił hi-
storię powstania i działalność 
stowarzyszenia oraz osoby, 
dzięki którym nasz Uniwersy-
tet działa i  odnosi sukcesy. 
Następnie Burmistrz Dąbia 
zaprosił nas do wysłuchania 
występu zespołu folklorystycz-
nego „Nadnerzanki”, znanego 
z kultywowania miejscowych 
tradycji i  integracji lokalnej 

społeczności. Występ rozweselił nasze 
serca i wprowadził w dobry nastrój. Po-
dobały  się mało znane pieśni ludowe 
i ich wspaniałe wykonanie. Członkowie 
zespołu i gospodarze zostali obdarowa-
ni materiałami promocyjnymi i drobny-
mi upominkami ufundowanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd 
Miasta Luboń. Spotkanie przebiegało 
w miłej, serdecznej i przyjaznej atmos-
ferze przy znakomitym cieście i kawie. 
W  drugiej części spotkania, na scenie 

pojawił  się niezwykle barwny kabaret 
„Humoreska” z Lubonia, działający w ra-
mach ULTW pod kierownictwem arty-
stycznym Barbary Przybylskiej. Zapre-
zentowane scenki humorystyczne 
i śmieszne kostiumy aktorek wszystkich 
rozbawiły do łez, a dowcipne monologi 
kol. Czesi i ich perfekcyjna interpretacja 
były „gwoździem programu”. Wspólną 
biesiadę seniorów umiliły tańce z udzia-
łem burmistrza i pań z zespołu „Nadne-
rzanki”. Na zakończenie wymienili-
śmy  się upominkami i  zaproszeniami 
odwiedzin. Do Lubonia wróciliśmy 
pełni wrażeń. Dziękujemy Zarządowi 
stowarzyszenia za zorganizowanie wy-
jazdu.    Maria i Jan Błaszczak

Jesienny liść

Jesienny liść jak złota broszka
łagodnie upadł między nami,
bo chciał odpocząć sobie troszkę,
a może chciał już zostać z nami.
Może powiedzieć chciał nam wiele
o swej młodości, przemijaniu,
gdy jesień go pod nogi ściele,
o sensie życia i kochaniu.

On też był młody, zakochany,
lato minęło, przyszła jesień
i wiatr go poniósł w świat nieznany,
bo skończył się właśnie wrzesień.
On też był młody i zielony
jak większość jego sióstr i braci,
targany wiatrem w różne strony,
lecz swej natury nie zatracił.

I smutno spadał bez pośpiechu,
jakby przedłużyć chciał swe życie,
aż brakło w płucach mu oddechu,
podnieście go – uwierzycie.
I my byliśmy kiedyś młodzi,
pełni zapału, chęci życia
i nas zaczyna jesień złocić,
siwizną włosów, stylem życia.

Też próbujemy zwolnić tempo,
nie mierzyć już sił na zamiary,
czujemy w sobie słabsze tętno,
lecz nikt nie mówi – jestem stary.
I nas dopada życia jesień,
gdy upadniemy sił ostatkiem,
czy nas też wtedy ktoś podniesie
 – wstawaj człowiecze, jesteś dziadkiem.

Lecz póki można, jak liść na drzewie
trzymać się mocno gałęzi życia,
ile wytrzymam, tego nikt nie wie,
nie mam nic więcej do zdobycia.
Ze szczerozłotym liściem w dłoni
idziemy wolno, wspominamy,
kiedy zakwitał kwiat jabłoni,
a w parku kwitły już kasztany.

I z tym wspomnieniem lat minionych,
które rozświetla nasze lica,
przy sobie czujesz ramię Żony
i świat wciąż jeszcze Cię zachwyca.

Jerzy Dąbkowski
10-2014

Autor jest lubonianinem, o  którym 
pisaliśmy m.in. w lipcu 2016 r., str. 39 
– „Utkane z marzeń” (wieczór autorski) 
oraz w sierpniu br. na str. 33.

Spacer po Cytadeli
4 listopada w ramach zajęć Sekcji Tury-
styki Pieszej i  Krajoznawczej seniorzy 
odbyli jesienny spacer po Cytadeli Po-
znańskiej. Spotkaliśmy  się w  sobotni 
poranek przy pomniku św. Jana Nepo-
mucena na Starym Rynku w Poznaniu, 
by stamtąd przez Plac Wielkopolski 
dotrzeć na stoki Cytadeli. To największy 
park Poznania o  powierzchni 100  ha, 
powstały w latach 1963-1970 na terenie 
dawnej Twierdzy Poznań – Fortu Wi-

niary. Oprócz elementów zwią-
zanych z  interesującą historią 
tego terenu, jest tu doskonałe 
miejsce do spacerów i rekreacji. 
Mnóstwo zieleni oraz asfaltowe, 
szerokie alejki są dostosowane 
dla pieszych, rowerzystów, rol-
karzy i  uprawiających nordic 
walking, czyli do wszelkich form 
aktywności. Chcieliśmy skorzy-
stać z atrakcji parkowych, zażyć 
świeżego powietrza i  przede 
wszystkim ruchu. Piękna, sło-
neczna pogoda, która nam to-
warzyszyła, była dodatkowym 
atutem. Do parku weszliśmy od 
strony alei Niepodległości, 
schodami, na szczycie których 
znajduje się pomnik Bohaterów 

liczący 23 m wysokości. Został odsło-
nięty w 1. rocznicę wyzwolenia Pozna-
nia spod okupacji hitlerowskiej, 23 
lutego 1946 r. Czerwona gwiazda wień-
cząca pomnik została usunięta 
w  1989  r. Najpierw udaliśmy  się do 
Rozarium, czyli ogrodu różanego, 
w  którym uprawiane są róże wielu 
odmian, na rabatach, a odmiany pną-
ce na pergolach, łukach i  trejażach. 
Potem zatrzymaliśmy się przy instala-
cji plenerowych rzeźb „Nierozpoznani” 
Magdaleny Abakanowicz, wykonanej 
z  okazji 750-lecia lokacji Poznania. 
Grupa 112 żeliwnych rzeźb o wysoko-
ści 2 m, przedstawia sylwetki ludzi bez 
głów, kroczących w  różnych kierun-
kach. Kolejną atrakcją był Dzwon Po-

koju i Przyjaźni Między Naroda-
mi, ważący 850  kg, odsłonięty 
w 1986 r. – trzeci dzwon pokoju 
na świecie po Hiroszimie i No-
wym Jorku. Wśród ornamentyki 
znajduje  się wizerunek gołębi – 
symbol pokoju. Jego dźwięk moż-
na usłyszeć w  promieniu do 
10 km, z okazji ważnych rocznic 
świąt narodowych i wydarzeń hi-
storycznych. W trakcie wędrówki 
minęliśmy wojskowe Muzeum 
Uzbrojenia, zlokalizowane w daw-
nym laboratorium artyleryjskim, 
z bogatą kolekcją sprzętu wojsko-
wego (czołgi, samoloty, haubice, 
armaty, śmigłowce). Na terenie 
Cytadeli jest także Muzeum Armii 
Poznań, położone w  estakadzie 
Małej Śluzy, prezentujące doku-
menty, fotogra�e i militaria. Muzea 
te są oddziałami Wielkopolskiego 
Muzeum Walk Niepodległościo-
wych w Poznaniu. Następnie do-
tarliśmy do cmentarzy, gdzie znaj-
dują się mogiły żołnierzy różnych 
narodowości, jeńców wojennych, 
powstańców styczniowych i wiel-
kopolskich, żołnierzy z lat 1918-20, 
o�ar terroru hitlerowskiego i so-
wieckiego oraz Cytadelowców.   

Jan Błaszczak 

Q
Zespół „Nadnerzanki” z Chełmna Od lewej – Mikołaj Tomaszyk, za zespołem dostrzec można 
też Dariusza Szmyta i Zbigniewa Jankowskiego   fot. Jan Błaszczak

Q
Uczestnicy jesiennego spaceru po Cytadeli    
fot. Jan Błaszczak
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Wystawa
Przygotowana przez Grupę Rekon-
strukcji Cywilno-Militarnej „Semper 
Fidelis” (SF) ekspozycja była poświę-

cona Powstaniu Wielkopolskiemu oraz 
rocznicy odzyskania Niepodległości 
Polski w 1918 r. Wystawę tworzyły trzy 
segmenty. Pierwszy poświęcony syl-

Patriotycznie w Trójce
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
starannie przygotowała obchody kolejnej, 99. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Najpierw, 6 listopada, w murach szkoły otwarto 
tematyczną wystawę, natomiast w przeddzień święta 11 listopada 
byliśmy uczestnikami okolicznościowej akademii połączonej 
z historyczną inscenizacją

wetce Ignacego Jana 
Paderewskiego, któ-
r y  w   g r u d n iu 
1918  r. przyjechał 
do Poznania, a jego 
przemówienie 
z  balkonu hotelu 
„Bazar” przyczyni-
ło  się do wzniece-
nia Powstania Wiel-
kopolskiego. Druga 
część prezentowanej 
wystawy to doku-
menty, albumy, me-
dale okolicznościo-
we oraz pamiątki 
związane z  Powsta-
niem Wielkopolskim 
oraz z rocznicą od-
zyskania niepodle-
głości. Trzeci akcent wydarzenia – mo-
tyw militarny – najbardziej zaintere-
sował uczniów. Historyczna ekspozycja 
zawierała także broń i  wyposażenie 
żołnierzy. Wystawa stanowiła prelu-
dium do zorganizowanej w Trójce trzy 
dni później gali.

Akademia
Oprócz społeczności SP 3 uczestni-
czyli w niej zaproszeni goście, m.in.: 
poseł na sejm RP – Bartłomiej Wró-
blewski, burmistrz Małgorzata Ma-
chalska, uczestnicy powstania Po-
znańskiego Czerwca 56 – Aleksandra 
Banasiak, Włodzimierz Marciniak 
i Jerzy Majchrzak, dyrektor Ośrodka 
Kultury – Regina Górniaczyk, doktor 
Marek Rezler, kpt. Jacek Dwornikow-

Podczas akademii okolicznościową 
prelekcję wygłosił dr Marek Rezler    
fot. Paweł Wolniewicz

Q

Jak co roku, uroczyście ob-
chodziliśmy w naszym mie-
ście kolejną, tym razem 99. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości (moż-
na by rzec – wigilię setnej 
rocznicy). Najpierw w sobot-
nie przedpołudnie, 11 listo-
pada, przystrojonymi biało-
czerwonymi �agami ulicami 
przebiegło ponad 1 600 za-
wodniczek i  zawodników 
startujących w 7. Lubońskim 
Biegu Niepodległości. Póź-
n y m  p o p o ł u d n i e m 
o godz. 18., tradycyjnie w ża-
bikowskim kościele pw. św. 
Barbary, lubonianie uczest-
niczyli w uroczystej Mszy św. 
w intencji Ojczyzny. Na po-

Q
Podczas patriotycznej liturgii w Święto Niepodległości świątynia była wypełniona 
wiernymi. Przy ołtarzu ks. Jan Pieczonka z Zaniemyśla   fot. Rafał Wojtyniak

czątku patriotycznej liturgii proboszcz, 
ksiądz ks. Bernard Cegła powitał wszyst-
kich wiernych, wśród nich: władze mia-
sta, 16   pocztów sztandarowych, które 
wprowadził wydając komendy Starszy 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego (LBK) 
– Robert Świerczyński, oraz licznie zgro-
madzoną młodzież – uczniów, studentów 
i  harcerzy. Mszę 
św. odprawił gość 
parafii – ks. Jan 
Pieczonka z  Za-
niemyśla, który 
w homilii podkre-
ślił doniosłość 
chwili i  nawiązał 
do czasów, kiedy 
Polska po 123  la-
tach niewoli odzy-
skała niepodle-
głość. Nie wolno 
nam o tym zapo-
minać. Niepodle-
głość powinniśmy 
cenić i  pielęgno-
wać, natomiast 

narodowe tradycje kultywować i prze-
kazywać następnym pokoleniom. Kilka-
krotnie zapytał, pobudzając do re�eksji 
i  wyobraźni: „Wiesz Bracie co to jest 
Ojczyzna?”. Zachęcał również do dzię-
kowania Bogu za to, że możemy  się 
cieszyć wolnością i  niepodległością. 
Po błogosławieństwie odśpiewaliśmy 
„Boże coś Polskę”, ksiądz proboszcz 
podziękował wszystkim, którzy z mi-
łości do Ojczyzny byli obecni na Mszy 
św. odprawionej w jej intencji – zwłasz-
cza licznie przybyłej młodzieży, po 
czym odmówiliśmy dziesiątkę Różań-
ca świętego. Po mszy wysłuchaliśmy 
godzinnego koncertu folkowej kapeli 
„Góralska Hora ze Szczyrku”. Muzycy 
grający na cymbałach, skrzypcach, kon-
trabasie i akordeonie zaprezentowali się 
w utworach patriotycznych i  regional-
nych w ciekawych aranżacjach, przepla-
tając je anegdotami i przypowieściami. 
Należy podkreślić, że w tym roku, w od-
różnieniu od lat ubiegłych, nie odbyło się 
okolicznościowe spotkanie na pl. Ed-
munda Bojanowskiego przed Zniczem 
Pamięci Pokoju.

PAW

Niepodległościowe świętowanie

Q
Po obu stronach świątyni stanęło 16 pocztów sztan-
darowych lubońskich szkół, instytucji, stowarzyszeń 
i grup    fot. Rafał Wojtyniak

Q
Po Mszy św. wystąpiła folkowa kapela „Góralska Hora” ze Szczyr-
ku   fot. Paweł Wolniewicz

Q
Inicjator i założyciel grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis 
– osobiście zachęcał do zwiedzania patriotycznej wystawy   
fot. Paweł Wolniewicz
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ski oraz przedstawiciel Muzeum 
Czerwca  56 – Jacek Maruniewicz. 
Burmistrz zwróciła się w kilku zda-
niach do młodzieży, podkreślając, jak 
ważna w  życiu jest wolność i  jaka 
wagę ma niepodległość ojczyzny. 
Wyraziła również nadzieję, że uczest-
niczący w akademii uczniowie prze-
każą w przyszłości nasze umiłowanie 
wolności i narodowe tradycje swoim 
dzieciom. W dalszej kolejności wy-
słuchaliśmy prelekcji doktora Marka 
Rezlera na temat okoliczności odzy-
skania niepodległości przez Polskę, 
oraz Powstania Wielkopolskiego. 
Byliśmy również świadkami wspa-
niale przygotowanej inscenizacji oraz 
patriotycznego programu artystycz-
nego w wykonaniu uczniów. Popro-
szony o podzielenie  się wrażeniami 
z czytelnikami „WL” Bartłomiej Wró-
blewski powiedział z radością, że nie 
po raz pierwszy jest gościem Trójki 
– tym razem w przededniu tak waż-
nego dla nas Polaków święta. Obcho-
dzimy kolejną rocznicę wydarzeń 
kiedy Polska po 123. latach zniewo-
lenia odzyskała niepodległość. Ko-
rzystając z  okazji poseł pozdrowił 
również wszystkich lubonian.

PAW

W sobotę, 4 listopada, w Ośrodku Kul-
tury mieliśmy okazję wziąć udział 
w niecodziennym wydarzeniu muzycz-
nym. Po raz pierwszy w Luboniu od-
były się „Zaduszki Jazzowe”.
Podczas koncertu usłyszeliśmy wyjąt-
kowe kompozycje rozpisane na skrzyp-
ce, fortepian, saksofon, gitarę basową 
oraz perkusję.
Na scenie zaprezentowali się: Kata-
rzyna Stroińska-Sierant – instru-
menty klawiszowe, Jarosław Sierant 
– skrzypce, Łukasz Matuszewski – 
saksofon, Bartosz Kucz – gitara 

basowa i Mirosław Kamiński – per-
kusja .  Muzyc y z   zespołu „Just 
Friends” z Fundacji Akademia Mu-
zyki Dawnej zaprezentowali utwo-
ry artystów, którzy odeszli w  mi-
nionym roku lub w  tym roku mija 
okrągła rocznica ich śmierci. I tak 
mogliśmy wysłuchać m.in.utwory: 
Zbigniewa Wodeckiego, Eugeniusza 
Bodo czy Bogusława Meca. Wspo-
minaliśmy również Wojciecha Mły-

narskiego i   Czesława Niemena. 
Oprócz tego usłyszeliśmy utwory 
zagranicznych artystów: „How In-
sesitive” Antonio Jobima, „Sum-
mertime” George Gershwina czy 
„Now’s the time” Charlie Parkera.
Ten wyjątkowy koncert w kameralnej 
atmosferze dostarczył słuchaczom 
wielu emocji, o  czym świadczyły 
owacje na stojąco. Na uwagę zasłu-
giwały też świetne solowe popisy 
muzyków, nagradzane gromkimi bra-
wami. Mamy nadzieję, że sobotnie 
wydarzenie zapoczątkuje cykl kon-

certów jazzowych w naszym mieście. 
Tym bardziej, że mogliśmy przekonać 
się, że muzyka jazzowa nie jest prze-
znaczona wyłącznie dla wąskiego 
grona odbiorców. Fantastyczny dobór 
repertuaru i mistrzowskie wykonanie 
sprawiło, że fani różnych gatunków 
muzycznych czuli  się usatysfakcjo-
nowani.

OK

Jazz dla wszystkich

Q
Muzyczne wspomnienie zmarłych artystów w Ośrodku Kultury

QQ 15 października odbyły się 
XXV Koźmińskie Spotkania 
Chóralne, na które został za-
proszony chór „Bard” z Lubo-
nia. Wydarzenie organizował 
Chór im. Czesława Czypickiego 
z Koźmina Wlkp., który ob-
chodził 25-lecie pracy w od-
nowionym składzie, w swo-
jej 128-letniej historii. W sali 
widowiskowo-kinowej swój 
repertuar przedstawiły cztery 
zespoły śpiewacze: Stowarzy-
szenie „Chór Bel Canto gmi-
ny Dopiewo”, chór „Lutnia” 
z Kościana, „Bard” z Lubonia 
i gospodarze. Luboński chór 
wykonał następujące utwory: 
„Santa Maria”, „Signore delle 
cime”, „Plaisir d’amour”, „Ave 
Maria”-Arcadelta, „Piosnka 
dudarza”. Występ nagrodzono 
ob�tymi oklaskami. Każdy 
zespół otrzymał upominek 
i kwiaty. Po przeglądzie go-
spodarze ugościli śpiewaków 
sutym obiadem. Wyjazd na 
przegląd był możliwy dzięki 
życzliwości dyrektor Ośrodka 
Kultury w Luboniu, Reginy 
Górniaczyk, za co serdecz-
nie dziękujemy.
QQ W tym roku przypadła dwusetna rocz-

nica śmierci Tadeusza Kościuszki – ran-
gę tych obchodów podniosły sejmowe 
uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem 
obchodów 200-lecia śmierci Naczelnika. 
Rocznicę patronatem objęło także UNE-
SCO. Również w Poznaniu nie zapomnia-
no o generale, a kulminacja obchodów 
przypadła na niedzielę, 22 października 
– pod poznańskim pomnikiem Tadeusza 
Kościuszki, u zbiegu ulic Grunwaldzkiej 
i Bukowskiej. Wcześniej, o godz. 10.30, 
w kościele pw. św. Michała przy ul. Sto-
larskiej w Poznaniu, odbyła się msza św. 
w intencji Tadeusza Kościuszki. Na mszy 
chór „Bard” z Lubonia wykonał: „Gaude 
Mater”, „Ave Maria”, „Ikonę”. Po mszy 
nastąpił przemarsz z  orkiestrą, harce-
rzami, bractwem kurkowym, zespołem 
tanecznym i  cheerleaderkami pod po-

mnik Tadeusza Kościuszki. Po licznych 
przemówieniach połączone Poznański 
Chór Nauczycieli i Bard, wykonały utwór 
„Przysięga” („Na krakowskim rynku tam 
ludzi gromada. Tadeusz Kościuszko dziś 
przysięgę składa”). Na koniec uroczystości 
bractwo kurkowe przygotowało wystrzał 
armatni, niestety lont zamókł, z powodu 
deszczowej pogody.
QQ W poniedziałek, 23 października hołd 

generałowi oddano w Teatrze Muzycz-
nym podczas koncertu „Imię Jego Pol-
ska”, w wykonaniu Poznańskiego Chó-
ru Nauczycieli im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Przygotowaniami w sposób 
szczególny zajął się założyciel i kierownik 
chóru Ryszard Łuczak. W koncercie, na 
specjalne zaproszenie organizatora, tym 
razem w roli widzów, licznie uczestniczyli 
śpiewacy chóru „Bard”

Zarząd chóru „Bard”

Występy chóru „Bard”

Q
Chórzyści Bardu przy pomniku Tadeusza Kościuszki 
w Poznaniu

Nasz redakcyjny kolega, Jerzy Nowac-
ki (w latach siedemdziesiątych także 
aktor Teatru Ósmego Dnia) napisał 
teksty i  wybrał cytaty do spektaklu 
„Dzieci Rewolucji”, którego premiera 
odbyła  się 8 października na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Pomysłodawcą i  reżyserem 
przedsięwzięcia jest Jacek Chmaj. 
Oprócz aktorów Teatru Ósmego Dnia 
udział wzięli absolwenci Uniwersytetu 
Artystycznego z Osieku (Chorwacja). 
Spektakl będzie wystawiony ponownie 
w lutym 2018 r.
W programie do widowiska czytamy: 
Nie pragniemy wojen. Nie tęsknimy do rewolucji. Żyjemy 
w czasie najdłużej trwającego pokoju w Europie, a jednak wciąż 
coś pcha nas w otchłanie bratobójczych kon�iktów. W naszym 
przedstawieniu próbujemy przyjrzeć się naturze tego zjawiska.

OL

Dzieci Rewolucji

Q
Scena spektaklu „Dzieci Rewolucji” wystawionego na MTP

Q
Jerzy Nowacki – 
autor tekstów do 
spektaklu „Dzieci 
Rewolucji”
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celebrowaną sprawowali 
ks. kan. K. Szachowicz, ks. 
J. Majchrzak, ks. K. Gram-
za oraz ks. M. Polak, który 
wygłosił do zgromadzo-
nych homilię. Zachęcał 
w niej do świętości życia, 
która może się przejawiać 
w  zwykłej codzienności, 
zastanowieniu się nad hie-
rarchią wartości w naszym 
życiu. Pytał, jakie miejsce 
zajmuje w  naszym życiu 
troska o  zbawienie. Pod-
kreślał też, jak ważna jest 
modlitwa i  pamięć za 
zmarłych dla żyjących, 
którzy są jeszcze w drodze 
do nieba. Dni Wszystkich 
Świętych oraz Zaduszny 
były otulone refleksją nad 
życiem i przemijaniem.
Dzień Zaduszny od wielu 
lat jest przeżywany w naszej 
para�i w sposób szczególny. Na wieczor-
ną Eucharystię w tym dniu ks. proboszcz 
zaprasza rodziny, którzy od listopada ub. 
roku pożegnały swoich bliskich. Wypeł-
niony kościół rozbrzmiewał uwielbie-
niem Boga za dar życia wiecznego, oraz 

modlitwą za wspominanych zmarłych. 
Zapalone u stóp ołtarza świece symbo-
lizowały modlitewną pamięć Kościoła 
i naszą za te 58 osób, które Pan ostatnio 
powołał do siebie.

A.K.

Q
Msza św. we Wszystkich Świętych. Na ołtarzu dodat-
kowo umieszczono relikwiarze oraz wizerunki wielu 
świętych   fot. Anna Kaźmierczak

Z PARAFII

Film o patronie
Pod koniec października grupa 35 para-
�an wraz z ks. proboszczem udała się do 
kina na �lm o naszym patronie, zatytu-
łowany „Dwie korony”. To dokumental-
no-fabularna opowieść o życiu św. Mak-
symiliana Marii Kolbego począwszy od 
dzieciństwa, a skończywszy na osadzeniu 
go w Auschwitz.

Listopadowe refleksje
W Wigilię Wszystkich Świętych już po raz 
kolejny odbyła  się w  naszej para�i Noc 
Świętych, podczas której wzywaliśmy wsta-
wiennictwa tych, którzy poprzedzili nas 
w drodze do nieba, pochylając się równo-
cześnie nad ich przesłaniem dotyczącym 
świętości życia i godności człowieka. Dym 
kadzidła podążał do nieba w uwielbieniu 
za dar świętych i błogosławionych, zarów-
no tych wyniesionych przez Kościół na 
ołtarze, jak również niezliczonej rzeszy 

bezimiennych. Może właśnie któregoś 
z tych ostatnich Pan Bóg postawił na naszej 
drodze, gdy przez świadectwo życia, do-
broć i świętość wskazywali nam drogę do 
nieba? Taka re�eksja towarzyszyła zapew-
ne wielu osobom podczas modlitwy i skła-
niała do naśladowania przyzywanych 
świętych. Na zakończenie czuwania, 
w  geście uwielbienia, każdy uczestnik 
mógł pokłonić się przed Najświętszym 
Sakramentem, dotykając monstrancji. 
Czuwanie przygotowała młodzież 
z  Duszpasterstwa Młodych, a  oprawę 
muzyczną zapewnił młodzieżowy zespół 
muzyczny oraz para�alna schola. Młodzież 
obdarowała uczestników nabożeństwa 
słodkim upominkiem z dołączonym do 
niego cytatem z Pisma Św.
Uroczystość Wszystkich Świętych to 
spotkanie na Eucharystii oraz modli-
twa nad grobami naszych bliskich. Na 
cmentarzu wirowskim Mszę św. kon-

Z parafii św. Maksymiliana

Q
Msza św. w Dzień Zaduszny. Przy stole o�arnym – tablice z nazwiskami zmarłych 
ostatnim roku para�an oraz zapalone znicze   fot. Anna Kaźmierczak

Q
Cmentarz para�alny w Żabikowie wieczorem w Dniu Zadusznym, 2 listopada. Tysiące zniczy oświetlają kwa-
tery nekropolii. Widać geometryczne kształty oświetlonych lubońskich ulic, z lewej – autostrada    
fot. Rafał Wojtyniak

Z lotu ptaka

Witraże
W osadzonych przed dwoma laty oknach bocznych 
świątyni jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 
pojawią  się pierwsze witraże. Trudno nie zauważyć 
działań modernizacyjnych i  remontowych, dzięki 
którym nasz para�alny kościół z dnia na dzień pięk-
nieje.

Poduszki
Ku uciesze szczególnie starszych para�an, na kościel-
nych ławkach pojawiły  się nowe, estetyczne i  ciepłe 
poduszki.

PAW

Z parafii św. Jana Bosko

Ksiądz proboszcz Roman 
Kubicki dziękuje para�a-
nom za aktywny udział 
w  uroczystościach archi-
diecezjalnych, które od-
były się w naszym kościele 
w sobotę, 28 października 
i w niedzielę, 5 listopada. 
Dziękuje także za o�ary 
składane na remont ko-
ścioła św. Jana Bosko.

Parafie
(pw. św.)

Liczba 
wiernych

Liczba 
komunii 
św.

Barbary 2 264 1 343
Jana Bosko 1 950 530

Jana Pawła II 2 400 950
Maksymiliana Kolbe brak danych brak danych

Razem 6 614 2 823

W sobotę, 14 października, na mszach św. wieczornych, 
oraz 15.10 podczas niedzielnych Eucharystii, liczono 
obecnych w świątyniach para�i Archidiecezji Poznań-
skiej. Również w Luboniu przeprowadzono tę cykliczną 
praktykę (w para�i św. Barbary – 22 października).
W tabeli przedstawiamy statystykę z trzech lubońskich 
wspólnot. Nie udało się nam pozyskać danych z para�i 
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lasku. Liczby podane 
dla kościoła św. Barbary zawierają też rachunek z Sank-
tuarium bł. Edmunda Bojanowskiego, które należy do 
wspólnoty żabikowskiej. Tradycyjnie podajemy też 
liczby komunikowanych.
Wypada zaznaczyć, że statystyka w  poszczególnych 
para�ach obejmuje również przybyłych z innych luboń-
skich kościołów oraz gości spoza naszego miasta. Po-
dobnie lubońscy para�anie będący gościnnie w innych 
kościołach zostali podczas liczenia tam uwzględnieni.
Zarówno wśród obecnych na mszach św., jak i wśród 

przyjmujących 
Komunię św., 
podobnie jak 
w  innych la-
tach, przeważa-
ją kobiety.

(S)

Policzono wiernych
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Miesiąc różańcowy
Październik w tradycji Kościoła poświę-
cony jest Matce Boże Różańcowej i od 
pewnego czasu – naszemu patronowi, 
św. Janowi Pawłowi II, który umiłował 
Matkę Bożą i modlitwę różańcową. To 
miesiąc, w którym 100 lat temu dzieci 
z  Fatimy po raz ostatni rozmawiały 
z Najświętszą Panią proszącą je o odma-
wianie Tajemnic Różańcowych. W naszej 
para�i spotykaliśmy  się na modlitwie 
różańcowej w  ciągu tygodnia o  godz. 
17.30, w sobotę o 18.30, a w niedzielę po 
Mszy św. o  godz.  8. Podobnie jak rok 
temu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. A. Cieszkowskiego, 
z klas od IV-VII własnoręcz-
nie wykonały z różnych ma-
teriałów różańce, które nam 
towarzyszyły. 7 października 
wielu naszych para�an wzię-
ło udział w  ogólnopolskiej 
akcji „Różaniec bez granic”, 
modląc  się w  Słubicach 
i  Czeladzi. Dwie rodziny 
uczestniczyły w zorganizo-
wanym wyjeździe do Łykę-
cina, gdzie odmawiały mo-
dlitwę razem z dziećmi nad 
brzegiem morza. 13 paź-
dziernika, w setną rocznicę 
ostatniego objawienia w Fa-
timie Matki Bożej, podczas 
Mszy św. o godz. 18 zostały 
poświęcone różańce dzieci, 
które w  maju przyszłego 
roku przystąpią do I Komu-
nii Św. Po tym dniu, dzieci 
te w każdy piątek brały czyn-
ny udział w  modlitwie ró-
żańcowej, odmawiając ją 
wspólnie z  prowadzącym 
kapłanem.

Dzień Papieski
Tegoroczny, 17. Dzień Papieski, 8 paź-
dziernika, przebiegał pod hasłem: „Idź-
my naprzód z  nadzieją”. Zbieraliśmy 
ofiary, wspierając Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” opiekującą  się 
zdolną, ale ubogą młodzieżą, organi-
zacji, która jest „żywym pomnikiem” 
naszego patrona – św. Jana Pawła  II. 
W tym dniu wolontariuszki parafialnej 
Caritas sprzedawały „kremówki” – 
ulubione ciastka papieża Polaka. Część 
dochodu z tej sprzedaży została prze-

znaczona na akcje charytatywne pro-
wadzone w naszej parafii i w Archidie-
cezji Poznańskiej.

Kolejne witraże
W sobotę, 21 października, zamontowa-
no w naszym kościele następne witraże 
– tym razem w oknach bocznych naw. 
Wykonawcą była Pracownia Witraży 
„Irys” Krzysztofa Chojnckiego z  ul. 
11 Listopada 142 w Luboniu.

Odpust parafialny
Dla nas, para�an, najważniejszy w paź-
dzierniku jest dzień upamiętniający Mszę 

św. rozpoczynającą ponty�kat naszego 
patrona. Każdego roku 22 października 
jest u  nas odpust. W  tym dniu już od 
samego rana można było wyczuć świą-
teczną atmosferę. Wchodzący na pierw-
szą Mszę św. para�anie na siedzeniach 
krzeseł i  ławek zastali tekst „Pieśni do 
św. Jana Pawła II”, a w prezbiterium, po 
obu stronach ołtarza – dwa nowe bane-
ry ze słowami papieża. Pierwszy przy-
pomina apel z 22 października 1978 r.: 
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi – wypowiedzia-

Z parafii św. Jana Pawła II

ny podczas Mszy św. pon-
tyfikalnej, drugi zawiera 
ostatnie słowa Jana Pawła II: 
Pozwólcie mi odejść do Pana” 
z  2 kwietnia 2005  r., dnia 
śmierci. Po każdej Mszy św. 
wychodzący z  kościoła 
otrzymywali obrazek z mo-
dlitwą do Ducha Świętego, 
której Karola Wojtyłę na-
uczył ojciec. O  świąteczną 
atmosferę zadbały również 
wolontariuszki z  caritasu, 
sprzedając po każdej Mszy 
św. kremówki. Uroczystą 
sumę odpustową o godz. 12 
odprawił ks. kan. Marek Bal-
cer – proboszcz poznańskiej 
para�i pw. św. Anny. Wzięli 
w niej udział również zapro-
szeni księża z  okolicznych para�i. 

W homilii celebrans wspominał osobiste 
spotkania i przeżycia związane z naszym 
patronem. Mówił o tym, że już na progu 
ponty�katu Jana Pawła II, za Jego wsta-
wiennictwem u  Boga, działy  się cuda. 
Również i  w  swoim życiu duchowny 
doświadczył wielu łask Bożych dzięki 
wstawiennictwu papieża Polaka. Ksiądz 
kanonik wspomniał, że w roku 1978, po 
maturze rozpoczął studia w Seminarium 
Archidiecezji Poznańskiej i  w  tym sa-
mym roku wraz z siedmioma kolegami 
został powołany do wojska. W  dniu 

wyboru Karola Wojtyły na papieża, wła-
dze komunistyczne uczyniły gest dobrej 
woli wobec Kościoła i zwolniły kleryków 
z odbywania dalszej służby wojskowej, 
co jak powiedział ks. kan. Marek Balcer 
uchroniło go od straty dwóch lat życia 
i pozwoliło w terminie ukończyć studia. 
Mówił o wrażeniach z osobistych spotkań 
z  Janem Pawłem  II jeszcze podczas lat 
seminaryjnych – w  1979  r. w  Gnieźnie 
i w 1983 r. na Łęgach Dębińskich w Po-
znaniu. Podsumowując ten okres swojego 
życia, powiedział, że jego powołanie wzra-
stało wraz z ponty�katem papieża Polaka. 
Ks. Marek przypomniał, że Jan Paweł II 
traktował ludzi osobowo i bardzo przej-
mował  się ich losem. Zawsze starał  się 
pomagać materialnie i modlitwą. Miał też 
nieprzeciętną pamięć. Swoją postawą i od-
daniem Bogu zjednywał szacunek i mi-
łość, również osób wyznających inną 
wiarę. Podczas ostatnich dni jego życia 
wierni udowodnili jak bardzo kochają 
swojego pasterza. Kaznodzieja prosił, 
aby wierni, którzy znali papieża, któ-
rzy  się z  nim spotykali i  słuchali jego 
słów, przekazywali wiedzę o jego życiu, 

oddaniu Bogu i  ludziom – młodym 
pokoleniom, aby z każdym swoim pro-
blemem zwracali się o pomoc do Boga 
Ojca przez wstawiennictwo św. Jana 
Pawła II. Po homilii poświęcono sztandar 
para�alny (patrz str. 12). W tegorocznej 
Mszy św. odpustowej bardzo aktywnie 
uczestniczyły dzieci. Swoim śpiewem 
uświetniły liturgię, śpiewały psalm i nio-
sły dary ołtarza. Dziękując Bogu za pa-
trona para�i, na zakończenie odśpiewa-
no „Te Deum” i odmówiono „Litanię do 
św. Jana Pawła II”.

H.G.

Q
Odpustową sumę prowadził ks. kan. Marek Balcer. W prezbiterium zawisły dwa banery ze słowa-
mi papieża   fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
 Wierni z para�i św. Jana Pawła II na sumie odpustowej 22 października    
fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Poświęcenie sztandaru para�alnego podczas sumy odpustowej (patrz też str. 12)   
fot. Włodzimierz Wasilewski

Q
Witraże w oknach zakrystii kościoła przy ul. 
Źródlanej   fot. Włodzimierz Wasilewski
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Najzdolniejsi i  najambitniejsi młodzi 
mieszkańcy powiatu poznańskiego otrzy-
mali 25 października stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu oraz nagrody Sta-
rosty Poznańskiego. Łącznie wyróżniono 
aż 85 osób ze szkół prowadzonych przez 
powiat.
O stypendium Rady Powiatu w Poznaniu 
mogli ubiegać  się uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych, w  których nauka 
kończyła  się egzaminem maturalnym, 
oraz uczniowie gimnazjów. Warunkiem 
koniecznym do jego otrzymywania było 
uzyskanie średniej ocen równej co naj-
mniej 5,0 w  poprzednim roku nauki. 
Stypendia w wysokości 250 złotych ode-
brało łącznie 60 uczniów. Wśród nich 
na 7. miejscu znalazła  się lubonianka 
Julia Mińko, uczennica Liceum Ogól-

nokształcące w Puszczykowie, ze średnią 
ocen za poprzedni rok szkolny 5,44. Na 
60 wyróżnionych aż 23 osoby to ucznio-
wie placówki w Puszczykowie.
Z kolei nagrodę Starosty Poznańskiego 
mogli otrzymać uczniowie szkoły pro-
wadzonej przez powiat poznański, którzy 
w trakcie nauki wykazali się wybitnymi 
osiągnięciami w  dziedzinie naukowej, 
społecznej i  kulturalnej. Otrzymują ją 
również laureaci konkursów i olimpiad 
szczebla krajowego oraz międzynaro-
dowego, a także uczniowie zasadniczej 
szkoły zawodowej z powiatu poznań-
skiego. W tym roku nagrody w wyso-
kości od 600 do 1800 zł otrzymało 25 
osób (20 uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych i  5 uczniów za wybitne 
osiągnięcia).  (Z)

Próbowaliśmy uzyskać informacje o Ju-
lii Mińko przez szkołę, do której uczęsz-
cza stypendystka. Chcieliśmy dotrzeć do 
nagrodzonej i  przedstawić ją szerzej. 

Niestety, nie skorzystano z  tej formy 
uhonorowania i promocji. Młodej lubo-
niance gratulujemy.

Prymusi z powiatu
Wśród stypendystów w powiecie znalazła się lubonianka – Julia Mińko

Q
Grupa stypendystów w starostwie powiatowym

Kult świętych
Po wieczornej mszy św. 31 października 
(wigilia Wszystkich Świętych), sprzed 

kościoła na cmentarz para�alny po raz 
kolejny wyruszył korowód świętych. 
Dzieci i młodzież przebrani za postacie 
świętych, również swoich patronów, 
w towarzystwie starszych przeszli ulica-
mi Poniatowskiego i  Cmentarną, mo-
dląc się i śpiewając.

Pamięć o zmarłych
1 listopada, w uroczystość Wszystkich 
Świętych, jak co roku na cmentarzu 
o  godz.  15 odbyła  się msza św., która 
zgromadziła księży, rodziny i inne bliskie 
osoby pochowanych w  Żabikowie. 
W Dzień Zaduszny Eucharystię odpra-
wiono na cmentarzu w południe, a w by-
łym obozie hitlerowskim przy ul. Nie-
złomnych o godz. 15 odmówiono Ko-
ronkę. 

Zbiórki
W przykościelnej kweście na fundusz 
stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” zorganizowanej w 17. Dniu 
Papieskim 8 października, para�a żabi-
kowska zgromadziła 2 706 zł.

Na cmentarzu para-
�alnym 1 listopada 
zebrano 9 095 zł na 
potrzeby żabikow-
skiej nekropolii 
z przeznaczeniem na 
dalszą budowę ogro-
dzenia.

HS

Z parafii św. Barbary

Q
Korowód świętych w para�i św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

Q
Pomimo niesprzyjającej pogody, msza św. odprawio-
na w koncelebrze 1 listopada zgromadziła wielu 
wiernych. Na zdjęciu – moment przed Komunią św., 
do której przystępowano w głównych alejkach   
fot. Rafał Wojtyniak

Eucharystia na 
cmentarzu w Za-
duszki, 2 listopada, 
ma stałych uczest-
ników, którymi są 
w większości starsi 
para�anie   fot. 
Rafał Wojtyniak

Q
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Podczas uroczystości zorganizowanej 18 
października w  Ośrodku Kultury bur-
mistrz Mateusz Mikołajczak oraz prze-
wodnicząca Rady Miasta, Teresa Zygma-
nowska wręczyli dyplomy pedagogom, 
którzy w tym roku uzyskali tytuł nauczy-
ciela dyplomowanego oraz akty awansu 
zawodowego tym, którzy osiągnęli stopień 
mianowania. Nagrodami finansowymi 
wyróżniono dyrektorów i nauczycieli, któ-
rzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami 
w  pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
a także Stypendystów Miasta.

Nauczyciele
QQ Pedagodzy, którzy w bieżącym roku 

uzyskali stopień nauczyciela dyplomo-
wanego: Karolina Lechniak (SP 1); Anna 
Czarnecka-Kimla, Marta Lewandowska, 
Michał Szwacki, Grzegorz Sokowicz, Ra-
dosław Jastak (SP 2); Honorata Kowa-
lik, Aleksandra Kołcz, Mariusz Starzonek 
i Krzysztof Glaza (SP 3); Beata Zboralska, 
Kinga Piórkowska (SP 4)
- Nauczyciele mianowani: Aleksandra 
Wojciechowska (SP 1), z SP 2: Agniesz-
ka Mikulska-Spalona, Małgorzata Olej-
niczak, Katarzyna Ratajczak (obecnie 
SP 5); Katarzyna Janc-Wiza, Kinga Zdro-
jowa, ks. Jarosław Żurawski (SP 3); Mał-
gorzata Urbaniak (Przedszkole nr 5).

QQ Dyrektorzy i nauczyciele szkół i przed-
szkoli, którzy wykazali się wybitnymi 
osiągnięciami: SP 1: Grzegorz Anioła 
(nagroda w wys. 3 500 zł), Joanna Paj-
kert (3 000 zł), Edyta Raźniak (2 000 zł), 
Małgorzata Pajkert (2 000 zł) i Aleksan-
dra Flagmańska (2 000 zł); SP 2: Lidia 
Kałwińska (3 500 zł), Urszula Ferdy-
nus-Remlein (3 000 zł), Elżbieta Nowa-
kowska (3 000 zł), Bożena Zieleśkiewicz 
(2 000 zł), Anna Mączyńska (2 000 zł), 
Michał Szwacki (2 000 zł), Ewa Zakrzew-
ska- Wencel (2 000 zł), Emilia Wallheim 
(2 000 zł); SP 3: Anita Plumińska-Mie-
loch (3 500 zł), Hanna Marcinkowska 
(3  000  zł), Beata Janicka (3  000  zł), 
Marzena Kowalczyk-Kinas (2 000 zł), 
Małgorzata Wichłacz (2 000 zł), Mo-
nika Matczak (2 000); SP 4: Agniesz-
ka Antczak (3 500 zł),  Ewa Wawrzy-
niak (3 000 zł), Małgorzata Piechocka 
(2 000 zł), Barbara Wawrzyniak (2 000 zł), 
Anna Poprawka (2 000 zł); SP 5: Jolanta 
Walczak (3 500 zł), Katarzyna Pilarska 
(3 000 zł), Małgorzata Zgoła (2 000 zł), 
Michał Garstkiewicz (2 000 zł), Mar-
cin Zabłocki (2  000  zł), Przedszkole 
nr 1: Malwina Gajdziel (2 000 zł), P 5: 
Violetta Tomczak (2 500 zł), Mariola 
Sroczyńska (2  000  zł), Jolanta Łącz-
kowska (2 000 zł).

Stypendyści Miasta
Od 15 sierpnia do 15 września br. skła-
dano wnioski, by uhonorować uzdolnio-
ną młodzież z  Lubonia. Spośród 76 
zgłoszeń Rada Stypendialna (Karolina 
Wilczyńska-Kąkol – przewodnicząca, 
Dorota Franek, Michał Szwacki, Romu-
alda Suchowiak, Monika Czerwińska) 
wybrała 38 najlepszych z najlepszych (aż 
75 wniosków spełniło wymogi formalne, 
tylko 1 z  przyczyn formalnych został 

odrzucony). W br. szkolnym uczniowie 
otrzymują miesięcznie po 150 zł.

Stypendia naukowe:
Piotr Bartkowiak (SP 4) – �nalista Kon-
kursu Języka Angielskiego, 1.  miejsce 
w  5  edycji konkursu j. angielskiego 
„Macmillan Primary School Tourna-
ment”.

Hubert Bogdański (SP  3) – laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Historycz-
nego.

Zo�a Ciesielczak (SP 2) – XV Omnibus 
Miasta Luboń, laureatka Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Polskiego oraz Wo-
jewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, 
finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego.

Marta Cieślak (SP  3) – �nalistka po-
nadwojewódzkiego konkursu przedmio-
towego z  wiedzy o  społeczeństwie dla 
uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs 
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, 
zajęła 2.  miejsce w  Konkursie Wiedzy 
o Unii Europejskiej, �nalistka konkursu 
„Złota Żaba” w  dziedzinie języka pol-
skiego i literatury.

Zuzanna Gawrysiak (SP 5) – 1. miej-
sce w etapie powiatowym VII Powia-
towego Konkursu Ekologicznego „Ko-
chajmy nasze małe ojczyzny”, wyróż-
nienie w Międzynarodowym Konkur-
sie „Kangur Matematyczny”, wyróżnie-
nie w  Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym.

Mateusz Gawrysiak (SP 5) – wyróżnie-
nie w Ogólnopolskim Konkursie Che-
micznym, 1. miejsce w etapie powiato-
wym VII Powiatowego Konkursu Eko-
logicznego „Kochajmy nasze małe oj-
czyzny”, laureat Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego.

Kornelia Grzesiak (SP  2) – laureatka 
Ogólnopolskiej Olimpiady przedmioto-
wej z języka angielskiego, laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu języka angiel-
skiego, laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Przyrodniczego.

Nagrody od miasta
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorowano nauczycieli 
i uzdolnionych uczniów

Marcin Janicki (Zespół Szkół Salezjań-
skich w Poznaniu) – laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Historycznego.

Piotr Jóźwiak (Zespół Szkół Salezjań-
skich w Poznaniu) – laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego, 2. miejsce 
w  Mistrzostwach Województwa Wiel-
kopolskiego, laureat Wielkopolskiego 
Konkursu Matematycznego.

Maria Ekwińska (SP 3) – �nalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Geogra�cznego.

Wiktor Piórkowski (SP  4) – �nalista 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycz-
nego, wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur Matematyczny”.

Paulina Stemporowska (SP  4) – �na-
listka Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego, reprezentowała szkołę na za-
wodach sportowych, członek szkolnej 
drużyny w Mistrzostwach Powiatu Szkół 
Podstawowych w  Szachach Drużyno-

wych.

Kinga Tonder (SP 3) 
– laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego, 
otrzymała wyróżnie-
nie w Międzynarodo-
wym Konkursie Ma-
tematycznym.

Sophie Williams 
(Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 10, 
Gimnazjum Dwuję-
zyczne im. Dąbrówki 
w Poznaniu) – laure-

atka Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego, 3. miejsce w II Konkur-
sie Języka Niemieckiego dla gimnazjów 
m. Poznania i powiatu poznańskiego 
„Deutschekunzt”, finalistka XV Ogól-
nopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla gimnazjalistów.

Stypendia sportowe
Anita Chudy (Technikum Poligra-
ficzno-Administracyjne w  Zespole 
Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu) 
– 1. miejsce w Indywidualnych Mi-
strzostwach Wielkopolski w kat. Ju-
niorek (tenis stołowy), 1.  miejsce 
w drużynowych Mistrzostwach Wiel-
kopolski, 1. miejsce w I Grand Prix 
Wielkopolski Juniorek, 1.  miejsce 
w II Grand Prix Wielkopolski Junio-
rek, 1. miejsce w III Grand Prix Wiel-
kopolski Juniorek, 3. miejsce w Mi-

strzostwach Wlkp. w  grze deblowej 
seniorek.

Bruno Czechowicz (SP 4) – 1. miejsce 
w Memoriale im. Zbigniewa Pohla (judo) 
w  kat. wagowej 60  kg, 1.  miejsce 
w XIV Międzynarodowym Turnieju Judo 
Młodzików, Młodziczek i  Dzieci, 3.   
miejsce w VI otwartych Mistrzostwach 
Judo Dzieci i  Młodzików, 2.  miejsce 
w Mistrzostwach Wielkopolski w Judo, 
3.  miejsce w  XV  Międzynarodowym 
Turnieju International Judo Baltic CUP.

Michał Ejankowski (Szkoła Podstawowa 
nr 84 w Poznaniu) – on i jego klub „War-
ta Poznań” zostali zwycięzcami Premier 
Cup, został objęty programem szkolenia 
specjalistycznego w ramach szkoły bram-
karzy Warta Poznań, zdobył 1. miejsce 
na Mistrzostwach Polski rocznika 2004.

Aleksandra Graniczna (LO Mistrzostwa 
Sportowego w Poznaniu) – zajęła 2. miej-
sce w  Mistrzostwach Województwa 
Wielkopolskiego w konkurencji k-2 na 
500 m, 4. miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w Maratonie Ka-
jakowym w konkurencji k-2, 19,5 km, 
3.  miejsce w  Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w  k-2 na 1000  m, 3.  miejsce 
w k-2 na 5000 m.

Agata Herodowicz (LO Mistrzostwa 
Sportowego w  Poznaniu) – 4.  miejsce 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
(kajakarstwo) w  konkurencji k-4 na 
500 m, 4. miejsce w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski w Maratonie Ka-
jakowym w  k-2, 19,5  km, 3.  miejsce 
w Mistrzostwach Polski Juniorów w k-2 
na 5 000 m, 1. miejsce w Regatach im. 
Wojciecha Skrzypczyńskiego w k-2 na 

2 000 m.

Maria Leciej 
(SP   2)  – 
2 .   miejsce 
w  Otwartych 
Mistrzo-
stwach Woje-
wództwa 
Wielkopol-
skiego w Bad-
mintonie, 
2 .   miejsce 
w Międzywo-
jewódzkich 
Mistrzo-
stwach Mło-

dzików, 3.  miejsce w  Mistrzostwach 
Okręgu Wielkopolskiego w Badmintonie, 
3.  miejsce w  Wojewódzkim Turnieju 
Badmintona, 3.  miejsce w  Krajowym 
Turnieju Młodzików Młodszych.

Aleksandra Liszka (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 10, Gimnazjum Dwu-
języczne im. Dąbrówki w Poznaniu) – 
3. miejsce w Mistrzostwach Polski Mło-
dzików we Florecie Dziewcząt, 8. miejsce 
w Mistrzostwach Polski Młodzików we 
Florecie Dziewcząt.

Dominika Lubińska (Społeczna Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum nr 3 „Dębin-
ka”) – 1. miejsce w Indywi-
dualnych Mistrzostwach 
Polski Juniorów (crossmin-
ton), 2. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w  Crossmin-

cd.  
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tonie, 1. miejsce w Singlowych 
Mistrzostwach Polski w Cros-
smintonie, 1.  miejsce w  Mi-
strzostwach Polski w  Cros-
smintonie, wicemistrzostwo 
Świata w Grze podwójnej.

Bartosz Nowakowski (SP  3) – razem 
z zespołem wywalczył mistrzostwo w Li-
dze Wojewódzkiej B1 Junior Młodszy, 
zawodnik Warty Poznań.

Robert Nowakowski (Zespół Szkół Mi-
strzostwa Sportowego LO Mistrzostwa 
Sportowego w  Poznaniu) – 1.  miejsce 
w LXXIX Mistrzostwach Polski Seniorów 
w  Kajakarstwie Klasycznym w  konku-
rencji 500  m, 4.  miejsce na 1000  m, 
2.  miejsce w  XXXII Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polskich im. Wojciecha 
Kurpiewskiego w kat. k-2 200, 3. miejsce 
w kat k-4 500.

Jeremi Osuch (SP 1) – 3. miejsce (open) 
i 2. miejsce (w powiecie) w Memoriale 
im. Bronisława Szwarca w biegach prze-
łajowych, 1.  miejsce w  piłce nożnej 
w 24 International Wolfsberg Cup, tytuł 
najlepszego zawodnika z Wielkopolski 
w  XXI  Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Nożnej Dzieci.

Jakub Pilarski (SP 5) – 8. miejsce w kon-
kurencji k-1 młodzików na 200 m pod-
czas Regat Sprinterskich, 3.  miejsce 
w  konkurencji k-1 młodzików na 
12,1  km podczas Mistrzostw Polski 
w Maratonie Kajakowym – Puchar Pol-
ski seria 3; 8. miejsce w konkurencji k-1 
młodzików na 2  000  m podczas Mi-
strzostw Polski Młodzików.

Jakub Pluciński (Publiczne LO im. 
Romka Strzałkowskiego w Poznaniu) 
– 3.  miejsce w  Otwartych Mistrzo-
stwach Województwa Wielkopolskiego 
w   Wi o ś l a r s t w i e ,  4 .   m i e j s c e 
w LXVIII Mistrzostwach Polski Junio-
rów ENEA, 2.  miejsce i tytuł Wicemi-
strza Polski.

Sebastian Ratajczyk (SP 5) – 1. miejsce 
w VII Mistrzostwach Polski NO GI JIU 
JITSU w kategorii Juniorzy, 2. miejsce 
w Open Gi 2017, 3. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Muaythai.

Dominika Siudzińska (SP 5) – 1. miej-
sce w Mistrzostwach Wielkopolski kat. 
Junior (jeździectwo), 2. miejsce w Halo-
wych Zawodach Towarzyskich, 3. miej-
sce w  Pucharze Wielkopolski w  kat. 
Kuce, 1. miejsce w Halowych Zawodach 
Ogólnopolskich Dzieci i  Młodzieży 
w  skokach przez przeszkody, brązowy 
medal na XXIII  ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w WKKW oraz wi-
cemistrzostwo Polski Juniorów Młod-
szych, 3. miejsce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w  WKKW na kucach; Polski 
Komitet Olimpijski nadał Dominice 
drugie kółko olimpijskie.

Zuzanna Sułek (SP 5) – 1. miejsca in-
dywidualne i  drużynowo w  Mistrzo-
stwach Wielkopolski Kadetek, 4. miejsce 
indywidualne, 3. w deblu i 3. w miksie 
w Mistrzostwach Wielkopolski Seniorek, 
1  miejsca indywidualne i  drużynowo 
w Mistrzostwach Wielkopolski LZS, dwa 
razy 1. miejsce w TOP 8 Wielkopolski 
Juniorek w Poznaniu, 3. miejsce druży-
nowo i 5. indywidualnie w Indywidual-
nym Turnieju Państw Grupy Wyszeh-
radzkiej w Budapeszcie.

Jagoda Urbaniak (SP  3) – 3.  miejsce 
w Halowych Mistrzostwach Wielkopol-
ski Młodzików (lekkoatletyka), 1. miej-
sce w Mistrzostwach Wielkopolski Mło-
dzików, 1. miejsce w �nale wojewódzkim 
XVIII Gimnazjady.

Aleksandra Wasinkiewicz (SP  2) – 
3. miejsce w I Grant Prix Wielkopolski 
Żaczek w Tenisie Stołowym, 3. miejsce 
w  II  Grant Prix Wielkopolski Żaczek 
w  Tenisie Stołowym, 6.  miejsce 
w  III  Grant Prix Wielkopolski Żaczek 
w Tenisie Stołowym, 3. miejsce w Indy-
widualnych Mistrzostwach Wielkopolski 
Żaczek.

Maja Zielińska (SP 5) – 1. miejsce w Mi-
strzostwach Wielkopolski w Grze Mie-
szanej Seniorów (tenis stołowy), 2. miej-
sce w  Indywidualnych Mistrzostwach 
Wielkopolski Seniorek, 3. miejsce w Mi-
strzostwach Wielkopolski w  Grze De-
blowej Seniorek, 3. miejsce w I Grand 
Prix Wielkopolski; laureatka ponadwo-
jewódzkiego konkursu z wiedzy o spo-
łeczeństwie dla uczniów gimnazjów 
„Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej”.

Nagrody od miasta
cd.  
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Stypendia artystyczne
Karina Lewicka (Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II  stopnia im. Ja-
dwigi Kaliszewskiej w Zespole szkół 
Muzycznych w Poznaniu) – uzyskała 
tytuł laureata na Ogólnopolskim 
Konkursie skrzypków i altowiolistów 
w ramach Festiwalu im. Jadwigi Ka-
liszewskiej, 2. miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Altówkowym i Kon-
trabasowym, 2. nagroda na Spotka-
niach Młodych Altowiolistów; jest 
członkiem Polskiej Orkiestry Mło-
dzieżowej.

Marcin Niedośpiał (VI LO im. I. J. Pa-
derewskiego w Poznaniu) – 3., potem 2.. 
a następnie 1. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Okręgu Wielkopolskiego (taniec), 
3.  miejsce w  Ogólnopolskim Turnieju 

Tańca Towarzy-
skiego, 5. miej-
sce w Pucharze 
Polski.

Agata Podbyl-
ska (SP  3) – 
1 .   m i e j s c e 
w  kategori i 
Hip-Hop Du-
ety oraz w kate-
gorii Hip-Hop 
Solo na Otwar-
tym Turnieju 
Tańca Nowo-
czesnego „Po-
wer Street Dan-
c e  2 0 1 7 ”, 
2 .   m i e j s c e 
w  Mistrzo-
stwach Tańca 
Nowoczesnego, 

3. miejsce w tańcu nowoczesnym pod-
czas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Nowoczesnego.

Jagoda Świdzińska (Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi 
Kaliszewskiej w Zespole szkół Muzycz-
nych w Poznaniu) – 1. miejsce podczas 
Międzynarodowego Konkursu Forum 
Gitarre w Wiedniu, 1. miejsce na Mię-
dzynarodowym Konkursie Gitarowym 
o tytuł 6. strun, wyróżnienie na Między-
narodowym Konkursie Gitarowym „Gi-
tarrophilia Trossingen”, 1.  miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym 
„Gitaromania”, Grand Prix dla najlep-
szego gitarzysty konkursu w  ramach 
XXII Słupeckich Spotkań Muzycznych, 
1. miejsce na Międzynarodowym Kon-
kursie Gitaroweym Cithara Ignea, wy-
różnienie w najwyższej kategorii excel-
lent podczas IX  Międzynarodowego 
Konkursu Gitarowego Andres Segovia 
w Monheim am Rhein.

Agnieszka Wojtowicz (Poznańska Ogól-
nokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
im. Mieczysława Karłowicza), skrzypce 
– 1.  miejsce podczas Golden Classical 
Music Awards International Competition 
2017 New York, 2.  miejsce podczas 
VII  International Music Competition 
w Belgradzie, 2. miejsce na Music Com-
petition Association of Art „�e Muse” 
w Atenach, 2. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Talentów Skrzypcowych, wy-
różnienie podczas Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Instrumentów 
Smyczkowych; otrzymała zaproszenie 
na recital w  Carnegi Hall w  Nowym 
Jorku.

HS

Q
W sali Ośrodka Kultury – przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy i nauczyciele lubońskich szkół i przed-
szkoli, stypendyści i ich rodziny   fot. Hanna Siatka

QQ Edukacja muzyczna jest nie-
zwykle ważna w rozwoju dziecka, 
dlatego w niepublicznym przed-
szkolu przy ul. Kopernika 10 stara-
my się dawać dzieciom jak najwię-
cej możliwości słuchania muzyki 
na żywo, aby mogły wzbogacać 
swoją artystyczną duszę. Forma 
zabawy najbardziej sprzyja za-
interesowaniu u dzieci, dlatego 
organizujemy liczne przedstawie-
nia, gry i festyny. Jednym z takich 
dni, kiedy wspólnie bawiliśmy się 
przy muzyce, był Dzień Chłop-
ca. Naszym celem była świetna 
zabawa, mile spędzony czas oraz 
wręczenie wszystkim chłopcom 
drobnych upominków.
QQ 4 października obchodziliśmy 

Światowy Dzień Dobroci dla Zwie-
rząt. Realizowaliśmy także pro-
jekt „Psarvardowe Bezpieczne 
Dziecko”. Odwiedził nas piesek 
wraz z opiekunami, którzy uczyli 
nas bezpiecznych postaw wobec 
psów i opowiadali o pro�lakty-
ce zapobiegania pogryzieniom. 
Kolejny dzień to Światowy Dzień 
Uśmiechu. Wszyscy byliśmy w tym dniu 
uśmiechnięci i cieszyliśmy się z najdrob-
niejszych miłych gestów. Kolejną atrakcją 
było Pasowanie na Przedszkolaka oraz 

Dzień Edukacji Narodowej. 
Impreza odbyła się w piątek, 
13 października, w Ośrodku 
Kultury. Nauczyciele przy-

Z Czarodziejskiego Ogrodu

Q
Dzieci z Czarodziejskiego Ogrodu na jesiennym 
spacerze

cd.  
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gotowali dla dzieci i rodziców 
przedstawienie pt. „Awantur-
ka o bajkę”. Potem nastąpiło 
pasowanie dzieci nowo przy-
jętych i składanie życzeń na-
uczycielom okraszone częścią 

artystyczną. Szwedzkie stoły uświetniły 
całą uroczystość. Wszystkim uczestni-
kom zaangażowanym w to wydarzenie 
bardzo serdecznie dziękujemy.
QQ Realizowany jest także plan roczny. 

W październiku szukaliśmy pierwszych 
oznak jesieni w przedszkolnym ogrodzie 
oraz podczas spacerów po okolicy. Ob-
serwowaliśmy kolorystykę liści, drzew, 
krzewów oraz kolor nieba. Poznaliśmy 
gatunki drzew liściastych i iglastych oraz 
zjawiska atmosferyczne charakterystyczne 
dla jesieni np. mgła, deszcz. Zapozna-
liśmy  się ze zjawiskiem powstawania 
deszczu. Dzieci pod czujnym okiem 
swoich wychowawczyń, przeprowadziły 
eksperyment. Rozmawialiśmy o ubiorze 
na jesienne chłody. Nasze sale przed-
szkolne także zmieniły szatę na jesien-
ną. Powstały kąciki przyrody z darami 
jesieni. Uświadamialiśmy sobie, jakie 
grzyby jadalne możemy zbierać wraz 
z rodzicami, a jakich należy unikać.
QQ Poznaliśmy wartości odżywcze 

i zdrowotne warzyw i owoców. Dzieci 
przygotowały pyszną sałatkę owocową. 
Wykorzystaliśmy kasztany, żołędzie, ja-
rzębinę i kukurydzę do prac plastycz-
nych pt. „Pani Jesień”. Nauczyliśmy się 
piosenek o tematyce jesiennej. Przy tej 
okazji eksperymentowaliśmy z farba-
mi „Barwy w  muzyce i  plastyce”, co 
dało dużo radości podczas tworzenia 
nowych barw.
- Ostatnim przystankiem w naszej paź-
dziernikowej podróży było Święto Dyni. 
W tym dniu dzieci wraz z nauczycielami 
wydrążyły dynie w  rozmaite rzeźby, 
a miąższ został wykorzystany do pysz-
nego ciasta dyniowego.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

QQ 6 września odbyło się zebranie orga-
nizacyjne dla rodziców. Najpierw wysłu-
chali wystąpienia nowej pani dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 5, mgr Elżbie-
ty Kałuski, która przedstawiła harmono-
gram pracy w roku 2017-2018 oraz zostali 
zapoznani z informacjami dotyczącymi 
ubezpieczenia i zdrowego żywienia swoich 
dzieci. Zagadnienia te zostały omówio-
ne przez specjalistów. Następnie rodzice 
udali się do grup, do których uczęszczają 
ich dzieci, gdzie miały miejsce rozmowy 
z wychowawcami.
QQ 15 września przedszkole przyłączyło się 

do akcji „Sprzątanie Świata”. Z tej oka-
zji dla dzieci przygotowano tematyczne 
wystąpienie oraz gry i zabawy. Miało to 
pomóc im w przyswojeniu niezbędnych 
wiadomości, dotyczących sprzątania na-
szej planety. Aby podsumować wszystkie 
zdobyte informacje całe przedszkole ru-
szyło „sprzątać świat”.

U Wesołych Sportowców

Q
Przedszkolaki z „Wesołych Sportowców” w akcji „Sprzątanie Świata”

QQ Wrzesień zakończył się jesienną sesją 
zdjęciową (18.09) oraz koncertem pt. „Ta-
jemnicze Wyspy” grupy „Artandmusic”.
QQ 4 października przedszkolaki wybra-

ły się na wycieczką na Inea Stadion w Po-
znaniu. Poznaliśmy obiekt od środka, salę 
konferencyjną, szatnie, boisko, trybuny 
i lokomotywę.
QQ 17 października o godz. 15 odbyły się 

zajęcia otwarte, w których uczestniczyli 
rodzice ze swoimi dziećmi.
QQ Październik pożegnał nas występem 

grupy „Artandmusic” pt. „Smyczkowe 
dzieje muzyki”. 
Całe przedszkole dziękuje Pani Bur-
mistrz Miasta Luboń, Małgorzacie Ma-
chalskiej, za przepiękne wrzosy, które 
przyozdobiły ekologiczne ogródki.

Lidwina Antkowiak

Q
Koncert u „Wesołych Sportowców”

QQ Jesień to czas zbiorów w sadzie i ogro-
dzie. W związku z tym, tematem przewod-
nim w niepublicznym przedszkolu przy 
ul. Szkolnej były warzywa i owoce. Dzieci 
poznały nazwy, wygląd i smak najpopu-
larniejszych z nich. Na zakończenie cyklu 
zajęć grupa Gagatków zrobiła owocowe 
szaszłyki i zjadła je ze smakiem. El�ki 
natomiast przygotowały kanapki bogato 

przybrane warzywami, a Chochliki przy-
gotowały zapasy na zimę i zakisiły kapu-
stę. Teraz dzieci codziennie obserwują 
zmiany, jakie zachodzą w słoikach. Na 
koniec jesiennych tematów dwie najstar-
sze grupy wybrały się na wycieczkę do 
ogrodu ekologicznego we Wirach. Tam 
wzbogaciły swoją wiedzę przyrodniczą 
dotyczącą ekosystemu jakim jest sad. 

W ramach zajęć warszta-
towych własnoręcznie wy-
konały owocowe przysma-
ki: mus i sok z jabłek oraz 
jabłuszkowe lizaki.
QQ Gościliśmy w  naszym 

przedszkolu teatrzyk ku-
kiełkowy ze spektaklem: „W 
zamku króla”. Dzieci po raz 
kolejny spotkały się z Tom-
kiem Wszędobylskim i po-
znały jego nowe przygody.
QQ Nowy cykl zajęć „Warszta-

ty naukowe” cieszy się u dzieci 
ogromnym zainteresowa-
niem. Tym razem, używa-
jąc odpowiednich odczyn-
ników, dzieci, pod kierun-
kiem i czujnym okiem pani 
prowadzącej, wyczarowały 
tęczę. Oczy dzieci błyszczały z zachwytu.
QQ W październiku przedszkolaki uczest-

niczyły w  koncercie muzyki poważnej 
w  wykonaniu Filharmonii Pomysłów, 
z którą nasze przedszkole współpracuje 
od lat. Staramy  się wprowadzać dzieci 
w świat przeżyć artystycznych, aby w do-
rosłym życiu potra�ły korzystać z dóbr 
kultury i sztuki.

QQ Z końcem miesiąca grupa Gagatków 
weźmie udział w  pierwszej, ważnej 
dla nich uroczystości przedszkolnej 
jaką jest pasowanie na przedszkola-
ka. Próby trwają, emocje rosną, a my 
trzymamy kciuki, aby nasze maluszki 
poradziły sobie z zadaniami i dostąpi-
ły zaszczytu pasowania na dzielnych 
przedszkolaków. Relacja z  tego wy-
darzenia już w listopadzie.

Milena Wawrzyniak

Z Chatki Skrzatka

Q
Owocowe szaszłyki wykonywane przez przedszkola-
ków z Chatki Skrzatka    fot. Natalia Kaczmarek

Q
Dzieci z Catki Skrzatka podczas warsztatów naukowych   fot. Anna Liebner

cd.  
ze str. 
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OŚWIATA

To był wyjątkowy dzień. 13 październi-
ka po raz pierwszy w historii nowopow-
stałej Szkoły Podstawowej nr 5 święto-
wali nauczyciele i  dzieci z  kl. 0, 1 i  3, 
które uroczyście zostały pasowane na 
uczniów. W  ceremonii wzięli udział: 
burmistrz Małgorzata Machalska, dy-
rekcja szkoły, przewodniczący Rady 
Rodziców, Miron Kozłowski, skarbnik 
Rady Rodziców, Artur Woźniak, wycho-
wawczynie (Lucyna Frankowska, Alek-
sandra Sołecka, Monika Siwek, Anna 
Augustyniak), uczniowie i rodzice. Nad 
sceną wielkie serce, a na nim przypięte 
imiona wszystkich dzieci, które przyrze-
kały godnie nosić miano ucznia. Wyczy-
tywane kolejno przez Janka Cieśliczaka 
z  radością zajmowały swoje miejsca 

w  LOSiR-owskiej hali. Duży ołówek, 
którym Jolanta Walczak pasowała dzie-
ci, bordowe krawaty i odznaki przypięte 
do białych bluzek sprawiły, że magiczne 
przejście w szkolny świat stało się fak-
tem. Po ślubowaniu złożonym przez 
przedstawicieli rodziców przyszedł czas 
na część artystyczną. Były wierszyki 
i piosenki oraz „Jezioro łabędzie” w wy-
konaniu małych baletnic. Następnie 
wystąpili gimnazjaliści: Lidka Wysocka, 
Julia Breszyk i Grzegorz Smoczyk. Póź-
niej wszyscy udali  się do sal, gdzie 
uczniowie otrzymali dyplomy, legityma-
cje szkole i upominki. Było uroczyście 
i  wzruszająco. Teraz czas na realizację 
przyrzeczeń.

BS

Pierwsze ślubowanie

Q
Pierwsze ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w gmachu przy ul. Kołłąta-
ja 1 (do niedawna Gimnazjum nr 2)   fot. Beata Stempczyńska

Niepubliczne Przedszkole przy ul. Ko-
pernika 4 kładzie duży nacisk na współ-
pracę z rodzicami dziecka. Stąd w paź-
dzierniku odbyły się cykliczne warsz-
taty kulinarne dla dzieci, prowadzone 
przez rodziców. Menu było bardzo 
bogate. Powstały pyszne, zdrowe 
i  atrakcyjne dla dzieci potrawy, soki 
owocowo-warzywne, owocowe szasz-
łyki, marchewkowe babeczki, pyszny 
chlebek na naturalnym zakwasie oraz 
szyszki z preparowanego ryżu. Pomimo 
tego że dzieci często odmawiają jedzenia 
warzyw, zwłaszcza zielonych, zielone 
smoothie okazało  się strzałem w dzie-
siątkę i bardzo przypadło do gustu ma-
łym smakoszom. Rodzice jak zwykle 
z  dużym zaangażowaniem włączyli  się 
do udziału w konkursie dla dzieci i ich 
rodziców pt. „Dom leśnego mieszkańca”. 

W  efekcie powstały arcydzieła prze-
strzenne z  wykorzystaniem jesiennych 
materiałów przyrodniczych. Zgłoszono 
do konkursu 40 przepięknych prac. Każ-
da wyjątkowa i bardzo kreatywna. Ser-
decznie gratulujemy pomysłu i zaanga-
żowania rodzicom oraz dzieciom. W ra-
mach cyklicznych zajęć sportowych 
przedszkolaki rywalizowały podczas 
„Dnia Sportu”. Rozgrywki były nie tylko 
świetną zabawą, której towarzyszyło 
wiele dobrych emocji, ale także nauką 
zasad gry fair play oraz aktywnych form 
spędzania czasu. W październiku, jak co 
roku, obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. Był to radosny dzień pełen 
życzeń i uścisków. Sześciolatki przygo-
towały program artystyczny, w którym 
piosenką i  wierszem podziękowały 
wszystkim pracownikom przedszkola za 

Z Tajemniczej Wyspy Niepubliczne 
Przedszkole 
i Żłobek „Ta-
jemnicza Wy-
spa” – warszta-
ty kulinarne 
z udziałem 
rodziców

QQ Październik to najładniejszy miesiąc 
jesieni. Dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 1 przekonały się o tym w Ogrodzie 
Botaniczny. Podczas wycieczki zaob-
serwowały jak naprawdę wygląda jesień 
w przyrodzie: spadające kolorowe liście, 
opadłe owoce drzew, przekwitające li-
liowce i  inne ozdobne kwiaty. Dzieci 
obejrzały wystawę poświęconą owadom, 

starannie wypielęgnowane rabaty, za-
projektowane w formie małych piramid 
i  pagórków z  wijącymi  się ścieżkami 
i  oczkami wodnymi, zachwycały  się 
również piękną rzeźbą tancerki, któ-
rej sukienkę tworzy tryskająca woda.
QQ Z  okazji Dnia Nauczyciela grupa 

Słoneczek przygotowała występ arty-
styczny: spektakl muzyczny zakończo-

Z Pogodnego Przedszkola 

Q
Dzieci z Pogodnego Przedszkola na wycieczce w Ogrodzie Botanicznym

pracę. Wręczyły również swoim nauczy-
cielom,,jabłuszkowe prezenty”. Paździer-
nik to również miesiąc wycieczek. W ra-
mach obchodów Światowego Dnia Zwie-
rząt trzylatki oraz czterolatki wybrały się 
na spotkanie z zaprzyjaźnionym wete-
rynarzem. Dużą atrakcją dla trzylatków 

była wyprawa do lasu w poszukiwaniu 
oznak jesieni, natomiast pięciolatki wy-
brały się na cmentarz w ramach realizo-
wanego projektu „Luboń moje miasto”, 
aby zapalić znicze i uczcić pamięć zmar-
łych.

T.W.

ny życzeniami i pozdrowieniami. Na 
szczególną uwagę zasługuje układ, 
podczas którego Słoneczka tańczyły 
do utworu Johanna Straussa „Tritsch 
Tratsch Polka”, wykorzystując gaze-
ty, foliowe woreczki oraz plastiko-
we kubeczki i  talerzyki. To jesienne 

muzykowanie zachwyciło słuchaczy, 
a koncert okazał się naprawdę porywa-
jący. Wszyscy pracownicy przedszkola 
otrzymali upominek – świecznik na 
płycie kompaktowej ozdobiony liśćmi 
dębu i klonu.

Iwona KmiecikQ
Spektakl z okazji Dnia Nauczyciela w Pogodnym Przedszkolu 

Q
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TURYSTYKA

Tym razem pieszo
8 października lubońska fundacja „Pro 
Bike & Dance” zorganizowała spacer 
po letnisku Puszczykowo w towarzy-
stwie regionalisty Macieja Krzyżań-
skiego, w którym uczestniczyli miesz-
kańcy Lubonia (8 osób), Konarzewa 
i  Komornik. Pierwotnie miał to być 
rajd rowerowy, jednak niesprzyjająca 
pogoda – opady deszczu i wiatr – po-
krzyżowały nam plany i  zostaliśmy 
zmuszeni zrezygnować z rowerów na 
rzecz spaceru. Uczestnicy byli zasko-
czeni, iż w Puszczykowie mieściło się 
na przestrzeni lat tak wiele zabytko-
wych willi w różnych stylach architek-
tonicznych, w których mieszkała elita 
Poznania, pensjonatów oraz restaura-
cji zdolnych pomieścić do 30 000 tu-
rystów przybywających tu przed 100 
laty w weekendy koleją i statkami.

W drugiej części pobytu w Puszczykowie 
zwiedziliśmy muzeum Arkadego Fiedle-
ra, po którym oprowadzał nas najmłod-
szy wnuk słynnego podróżnika. Przybli-
żył on życie i twórczość autora „Dywi-
zjonu 303”, który, jeśli wszystko dobrze 
pójdzie, w  przyszłym roku wejdzie na 
ekrany kin. W  Muzeum znaleźliśmy 
również akcent rowerowy – koło poda-
rowane przez podróżnika Piotra Strze-
żysza, który na rowerze przejechał kil-
kadziesiąt krajów.
Mieliśmy także okazję dokładnie obej-
rzeć replikę statku Santa Maria, którym 
w 1492 r. wyruszył, by odkryć Amerykę, 
Krzysztof Kolumb, oraz wyciszyć  się 
w miniaturze świątyni Cheopsa. W świą-
tyni Cheopsa doszła do ciekawego zja-
wiska – pod ścianą, pod którą zasiadają 
zwykle młode dziewczyny, siedzieli sami 
panowie.

Organizatorzy 
dziękują Cen-
trum EKOinfo 
z  Puszczykowa 
za przekazanie 
upominków na 
rzecz uczestni-
ków wycieczki: 
przewodników 
po Puszczyko-
wie, pocztówek, 
magnesów z wi-
dokiem dworca 
w Puszczyków-
ku i  buttonów 
z herbem Pusz-
czykowa.
Impreza była 
do�nansowana 
ze środków Sta-

Turystyczne inicjatywy „Pro Bike & Dance”
rostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

Jesienny rajd 
rowerowy
Z inicjatywy fun-
dacji „Pro Bike & 
Dance” 6-osobo-
wa grupa tury-
stów z  Lubonia 
i Łęczycy wybra-
ła się na rowero-
wą wycieczkę po 
Wielkopolskim 
Parku Narodo-
wym, której głów-
nym celem były 
ruiny romantycz-
nego zameczku 
zbudowanego na 
Jez. Góreckim 
przez Tytusa Działyńskiego.
Wyruszyliśmy z placu Edmunda Boja-
nowskiego i  przez Wiry, Jarosławiec, 
Trzebaw, Górę dotarliśmy nad jezioro. 
W grupie było 2 panów, którzy jechali 
w swoim tempie, a panie zatrzymywały 
się, aby uwiecznić w kadrze złotą polską 
jesień i siebie na jej tle.
Wielu uczestników, chociaż mieszka tak 
blisko, po raz pierwszy widziało neogo-
tycki zameczek zbudowany przez Tytu-
sa Działyńskiego w latach 1824-1825. Są 
źródła, które mówią, że Tytus Działyński, 
właściciel dóbr konarzewskich i kórnic-
kich projektował ten zameczek dla siebie. 
Ostatecznie podarował go swojej siostrze 
Klaudynie, gdy wychodziła za mąż za 
Bernarda Potockiego. Zamek ten był 
pierwszą w  Wielkopolsce budowlą ro-
mantyczną, która posiadała cechy gotyc-
kie. Jest to budowla dwukondygnacyjna 
i  podpiwniczona. Zachowane do dziś 

ślady przewodów kominowych, pieców 
oraz kominków wskazują, że można było 
w nim mieszkać przez cały rok. Jesienią 
1830 r., po wybuchu powstania listopa-
dowego, Potoccy wyjechali do Warszawy 
i nigdy nie powrócili w to miejsce. Klau-
dyna zmarła w 1835 r. w Genewie, a Ber-
nard powrócił do Wielkopolski w 1840 r. 
i zamieszkał w swoich dobrach w Tul-
cach. W maju 1848 r. podczas Wiosny 
Ludów, Prusacy ostrzelali zameczek 
przypuszczając, iż mieści się w nim rząd 
powstańczy, który najprawdopodobniej 
nigdy tam nie rezydował.
Po odpoczynku w  miłych warunkach 
jesiennej przyrody i pikniku z widokiem 
na zameczek, wróciliśmy szlakiem 
wzdłuż Jez. Góreckiego, a  następnie 
przez Osową Górę, Puszczykowo i Łę-
czycę do Lubonia. Przejechaliśmy 38 km.

Iwona Cerba
Fundacja „Pro Bike & Dance”

Q
Uczestnicy wycieczki na replice statku Santa Maria w muzeum 
Arkadego Fiedlera

Q
Grupa rowerzystów podczas wyprawy po dobrach Tytusa Dzia-
łyńskiego

W sobotę, 21 paź-
dziernika, Oddział 
PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego w Lubo-
niu zorganizował 
„XXIII Rajd po do-
brach Władysława 

hr. Zamoyskiego – Złota jesień w WPN”. 
Pierwotnie miał odbyć się 7 październi-
ka, ale wskutek zniszczeń po przejściu 
huraganu Ksawery zamknięto w  tym 
terminie szlaki w  WPN. W  rajdzie 
uczestniczyło ponad 190 osób. W sobot-
ni ranek z Jezior, Puszczykowa, Komor-
nik, Wir i Szreniawy na szlak wyruszyły 
grupy rajdowe uczniów szkół z Lubonia, 
Poznania, Wir i Komornik oraz seniorzy 
z Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku. 
Trasy wiodły ścieżkami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Uczestnicy mieli 
okazję poznać różne części Parku w je-
siennych barwach, który zachwyca nie 
tylko wspaniałymi walorami przyrodni-
czymi, a także ukształtowaniem terenu, 
ale przede wszystkim przepięknymi kra-
jobrazami. Podczas wędrówki przez park 
kierownicy tras zapoznali „rajdowiczów” 
z historią powstania Parku i jego obecną 

rolą w ochronie przyrody. Młodzież do-
wiedziała się o roślinności i zwierzętach 
oraz jeziorach i obszarach ochrony ścisłej 
występujących na tym terenie. Poznała 
życiorysy osób związanych z powstaniem 
Parku: prof. Adama Wodziczki, Fran-
ciszka Jaśkowiaka, Władysława hr. Za-
moyskiego. Na zakończenie, uczestnicy 
wszystkich tras spotkali się na mecie na 
parkingu leśnym w Pożegowie, gdzie na 
pokrzepienie czekała dla wszystkich 
gorąca zupa pomidorowa oraz chleb ze 
smalcem i ogórkiem. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe znaczki rajdo-
we. Chętni wzięli udział w różnych kon-
kursach sprawnościowych z nagrodami 
(rzuty do celu i tarczy, biegi w workach, 
itp.), które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Tradycyjnie Oddziałowa 
Komisja Ochrony Przyrody przeprowa-
dziła konkurs wiedzy o Parku, w czterech 
kategoriach wiekowych, w którym wzię-
ło udział 58 uczniów. Zwycięzcy kon-
kursu wykazali się dużą wiedzą o Parku. 
Dla wszystkich przewidziano dyplomy 
uczestnictwa, a  dla laureatów nagrody 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu. Zadowoleni i pełni wrażeń 

turyści, po wyczerpaniu programu uda-
li się w drogę powrotną. Rajd odbył się 

dzięki �nansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta Luboń.

Maria i Jan Błaszczakowie

Jesienny rajd po WPN

Q
Grupa uczestników z Lubonia nad Jez. Góreckim   fot. Jan Błaszczak
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W niedzielę, 15 października br., odby-
ła się kolejna już, 18. edycja poznańskie-
go Maratonu im. M. Frankiewicza, któ-
rego organizatorem był Poznański Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Bieg wystartował 
o godz. 9 z ul. Grunwaldzkiej, a zakoń-
czył się ok godz. 15 na placu Marka MTP. 
Najszybciej trasę liczącą ok. 42 km po-
konał Lukhymchuk Mykola z  Lutsk 
(Ukraina), rocznik 1985  r., kat. M30, 
czas: 02:14:30. Liczba osób startujących 
w  maratonie z  roku na rok jest coraz 
większa (we wszystkich 17.  edycjach 
wystartowało aż 60  289 osób z  53 
państw!). Tym razem w imprezie wzięło 
udział 7 478 biegaczy, w tym 49 miesz-
kańców Lubonia, których prezentujemy 
poniżej. Podane wyniki są nieo�cjalne.
Najlepszy okazał się Mateusz Błaszyk, 
klub Betonowy Wojtek, rocznik: 1987, 
kategoria M30. Z czasem 03:07:56 i nu-
merem startowym: 5487, zajął: 210. miej-
sce. Dalsze lokaty uzyskali: Adam Jan-
kowiak, SPPTeam, 1983  r., kat. M30, 
03:16:02, nr 4963, m. 388; Michał Szy-
maniak, MilanClubPolonia, 1978, kat. 
M30, 03:16:31, nr 3880, m. 396; Jarosław 
Ptak, niezrzeszony, 1973  r., kat. M40, 
03:39:49, nr 1822, m. 1284; Jan Musiał-

kiewicz, UMP Biega, 1995 r., kat. M18, 
03:41:14, nr 1153, m. 1354; Marek Przy-
tocki, CPR Poznań, 1976  r., kat. M40, 
03:42:18, nr  2898, m.  1398; Rafał Pa-
luszkiewicz, SPP Team, 1976  r., kat. 
M40, 03:42:41, nr  4958, m.  1429; An-
drzej Lewandowski, Luboński Klub 
Biegacza, 1974  r., kat. M40, 03:42:55, 
nr  379, m.  1441; Leszek Przybylski, 
niezrzeszony, 1972 r., kat. M45, 03:44:52, 
nr 1299, m. 1593; Stanisław Maciejew-
ski, niezrzeszony, 1975  r., kat. M40, 
03:45:11, nr 6366, m. 1616; Natalia Kę-
dziora, Luboński Klub Biegacza, 1977 r., 
kat. K40, 03:46:16, nr  4281, m.  1693; 
Zbigniew Bukalski, Bridgestone, 1970 r., 
kat. M45, 03:47:05, nr  4709, m.  1738; 
Leszek Leonarczyk, niezrzeszony, 
1986  r., kat. M30, 03:48:42, nr  7026, 
m.  1817; Bartosz Chęś, Bridgestone, 
1990  r., kat. M18, 03:53:57, nr  4722, 
m. 2140; Marek Siuda, Lubońskie Klub 
Biegacza, 1968  r., kat. M45, 03:56:51, 
nr 1502, m. 2357; Kamil Piętka, niezrze-
szony, 1982  r., kat. M30, 03:57:23, 
nr 1649, m. 2410; Jakub Anioła, niezrze-
szony, 1977  r., kat. M40, 03:59:59, 
nr 5195, m. 2683; Magdalena Demel-
-Wieczorek, For Run Team, 1979 r., kat. 

K30, 04:04:04, nr 2878, m. 2917; Prze-
mysław Szkup, niezrzeszony, 1981  r., 
kat. M30, 04:05:47, nr  6565, m.  3003; 
Andrzej Galasiński, Grupa Sigmeo, 
1963  r., kat. M50, 04:06:53, nr  5461, 
m. 3056; Paulina Gawęcka, PZU Sport 
Team, 1975  r., kat. K40, 04:09:31, 
nr 4482, m. 3191; Tomasz Walkowiak, 
GB Wielkopolscy Biegacze, 1984 r., kat. 
M30, 04:09:31, nr 369, m. 3192; Łukasz 
Schmidtke, kupiepakiet.pl, 1990 r., kat. 
M18, 04:10:08, nr 5345, m. 3232; Ma-
rzena Kwaśna, SPP Team, 1971 r., kat. 
K45, 04:16:39, nr 4962, m. 3674; Paweł 
Napierała, niezrzeszony, 1984  r., kat. 
M30, 04:19:57, nr 3243, m. 3892; Arek 
Rogowicz, niezrzeszony, 1996  r., kat. 
M18, 04:20:14, nr 96, m. 3905; Małgoś-
ka Płóciennik, Libra Team, 1975  r., 
kat. K40, 04:20:23, nr 3877, m. 3911; 
Aleksander Szymański, Oleksy Biega, 
1972  r., kat. M45, 04:20:33, nr  7478, 
m.  3919; Sławek Budziszewski, Lu-
boński Klub Biegacza, 1972  r., kat. 
M45, 04:22:49, nr 6448, m. 4049; Ka-
tarzyna Izydorska, For Run Team, 
1982  r., kat. K30, 04:24:35, nr  6138, 
m. 4140; Rafał Frański, niezrzeszony, 
1972  r., kat. M45, 04:24:58, nr  5292, 
m. 4169; Bartosz Gensler, 1982 r., kat. 
M30, 04:28:06, nr 5490, m. 4383; Patryk 
Kanarkowski, Zakręceni Biegacze, 
1986  r., kat. M30, 04:34:30, nr  5271, 
m. 4697; Ewelina Wysocka-Babst, Lu-

boński Klub Biegacza, 1978 r., kat. K30, 
04:35:09, nr  7217, m.  4719; Krzysztof 
Górecki, Botime.pl, 1981  r., kat. M30, 
04:41:02, nr 7423, m. 5002; Anna Kur-
cius-Smoczyk, niezrzeszona, 1976 r., kat. 
K40, 04:42:46, nr 2027, m. 5079; Sławo-
mir Ciesielski, niezrzeszony, 1964 r., kat. 
M50, 04:43:03, nr  4181, m.  5087; An-
drzej Drgas, Motor Luboń Team, 1955 r., 
kat. M60, 04:43:31, nr  4635, m.  5111; 
Robert Machała, niezrzeszony, 1977 r., 
kat. M40, 04:43:41, nr  2329, m.  5119; 
Robert Kurys, LKB, 1981 r., kat. M30, 
04:53:29, nr 7219, m. 5523; Leszek Gro-
cholewski, Motor Luboń Team, 1963 r., 
kat. M50, 04:55:00, nr  4627, m.  5564; 
Dariusz Kowalczyk, RDK Serwis Biega, 
1974  r., kat. M40, 04:56:53, nr  6022, 
m.  5627; Robert Ćwikliński, niezrze-
szony, 1976  r., kat. M40, 05:08:36, 
nr 7458, m. 5899; Marcin Meller, Lu-
boński Klub Biegacza, 1983 r., kat. M30, 
05:09:31, nr  6463, m.  5918; Tomasz 
Zagozda, niezrzeszony, 1961 r., kat. M55, 
05:13:23, nr 7166, m. 5975; Julia Gła-
żewska, niezrzeszona, 1995 r., kat. K18, 
05:27:55, nr  172, m.  6169; Krzysztof 
Karkut, niezrzeszony, 1974 r., kat. M40, 
05:32:17, nr 3828, m. 6202; Anita Mar-
cinkowska, niezrzeszona, 1983  r., kat. 
K30, 05:44:06, nr 6499, m. 6277; Roman 
O�erzyński, Arch, 1952  r., kat. M65, 
06:09:47, nr 165, m. 6359.

Natalia

Poznań Maraton 2017
Tradycyjnie odnotowujemy udział lubonian

W piątek, 3 listopada, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 prezes UKS „Jedynka”, Zbi-
gniew Jankowski, otworzył okoliczno-
ściowe spotkanie gości, rodziców i sym-
patyków zorganizowane z okazji 20-lecia 
klubu. Wśród zaproszonych byli: zastęp-
ca burmistrza Mateusz Mikołajczak, 
zastępca dyrektora SP 1 Zbigniew Cze-
kała, przewodnicząca Rady Rodziców 
SP  1 Elżbieta Tomczak, przedstawiciel 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
(Wydział Szkolenia i  Piłkarstwa Mło-
dzieżowego) w Poznaniu Marcin Drajer, 
prezes UKS „Dwójka Luboń” Andrzej 
Chyliński, prezes TMS Stella Dawid Pa-
procki, prezes Szkoły Futbolu w Luboniu 
Leszek Balcerek. Szczególnymi gośćmi byli 
dwaj poprzedni prezesi Jedynki. Pierwszym 
w latach 1997-2007 był Mirosław Klecz, 
a  w  latach 2007-2013 klubem kierował 
Wojciech Jakubowski. W  uroczystości 
uczestniczyli sponsorzy: Piotr Wilczyński, 
Jerzy Kołodziej, Filip Łaszczyński, rodzice 
piłkarzy rocznik 2005 i 2006 oraz Hanna 
i Paweł Wieland. Na początku działalności 
Jedynkę wspomagał dyrektor Przedsiębior-
stwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „Lu-
banta” SA, Janusz Kołodziejczyk. Przed 
20. laty pomysłodawcą założenia UKS-u 
był Lech Bartkowiak, wtedy nauczyciel 
wychowania �zycznego w SP 1. I właśnie 
Lech Bartkowiak, sekretarz klubu i tre-
ner, przedstawił działalność Jedynki 
w minionym 20-leciu.
Rozpoczęła się jesienią 1996 r. W czerw-
cu 1997  r. UKS został odnotowany 
w  urzędzie w  Poznaniu, natomiast od 
2004 r. jest stowarzyszeniem zarejestro-
wanym w Starostwie Powiatowym. Od 
sezonu 2007-2008 zespoły piłki nożnej 

uczestniczą w rozgrywkach Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej. W grudniu 
1997 r. Jedynka zorganizowała I Turniej 
Mikołajkowy z  udziałem 4.  zespołów. 
Od 2004  r. zawody te są rozgrywane 
w dwóch, a od 2010 w trzech kategoriach 
wiekowych w Lubońskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji. UKS uczestniczy w tur-
niejach halowych piłki nożnej w Lubo-
niu, Poznaniu i w Wielkopolsce. Wyniki 
sportowe od lat publikuje na łamach 
„Wieści Lubońskich”. Od 16 lat klub 
bierze udział w Ogólnopolskim Turnie-
ju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza 
w Koninie. Na zakończenie sezonu pił-

karskiego i  roku szkolnego w czerwcu 
każdego roku jest organizatorem turnie-
ju piłki nożnej dla dzieci, połączonego 
z imprezami integracyjnymi z rodzicami 
piłkarzy. Klub organizował również obo-
zy sportowe: w Chodzieży (2004 i 2005) 
oraz Kołobrzegu (2009 i  2010). Od 
2002 r. drużyny Jedynki wyjeżdżają na 
międzynarodowe turnieje piłki nożnej. 
Były w  Austrii, Danii, Holandii i  we 
Włoszech. W 2017 r. Jedynka wygrała 
turniej w Wolfsbergu w Austrii. Dzięki 
uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 1, 
a później LOSiR-u, UKS ma pomiesz-
czenie klubowe na boisku sportowym 

przy ul. Szkolnej. Działalność opiera na 
wsparciu �nansowym Urzędu Miasta, 
Starostwa Powiatowego, Rady Rodziców 
i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz składek 
klubowych, a także hojności darczyńców, 
sympatyków i pomocy wolontariuszy.
Na zakończenie uroczystości goście, 
działacze i rodzice składali Jedynce gra-
tulacje. Burmistrz Mateusz Mikołajczak 
wręczył prezesowi Zbigniewowi Jankow-
skiemu list gratulacyjny i przekazał pił-
ki. Opiekun i jednocześnie trener Jedyn-
ki otrzymał od rodziców statuetkę. Listy 
gratulacyjne wręczyli także: SP 1, Rada 
Rodziców SP1 oraz Andrzej Chyliński 
– prezes UKS „Dwójka Luboń”. Wielko-
polski Związek Piłki Nożnej, jak zapew-
nił Marcin Drajer, zakupi w porozumie-
niu z klubem potrzebny sprzęt do tre-
ningów młodych piłkarzy. Z kolei UKS 
„Jedynka” podarował gościom klubowe 
szaliki oraz książki turystyczne o powie-
cie poznańskim. Organizatorzy jubile-
uszu przygotowali tort w kształcie boiska 
piłkarskiego dla uczestników spotkania. 
W miłej atmosferze, przy torcie i kawie 
wspominano minione lata. Historia klu-
bu ze zdjęciami zostanie umieszczona 
na stronie internetowej SP 1.

Lech Bartkowiak
opiekun UKS „Jedynka”

Zaproszenie
10 grudnia w hali Lubońskiego Ośrod-
ka Sportu i  Rekreacji odbędzie  się 
20. Turniej Mikołajkowy UKS „Jedyn-
ka” dla rocznika 2005-2006 – o puchar 
prezesa klubu, a dla zawodników uro-
dzonych w 2007-2008 – o puchar dyrek-
tora SP 1 z udziałem zespołów z powia-
tu poznańskiego. Serdecznie zapraszamy 
kibiców.

Zbigniew Jankowski
prezes UKS Jedynka

Dwudziestoletnia Jedynka
Jubileusz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

Q
od lewej: Lech Bartkowiak, Piotr Wilczyński, Mateusz Mikołajczak, Wojciech Jaku-
bowski, Zbigniew Jankowski – z klubowymi szalikami na szyjach   fot. Michał Osuch
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część naszych działań. Dla nas 
CSR (społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, z ang. corporate 
social responsibility) to nie tylko 
sponsoring i darowizny. Ważne 

są dla nas również działania koncentrują-
ce się na projektach związanych z ochroną 
środowiska i  zapewnienie bezpiecznych, 
uczciwych warunków pracy naszym pra-
cownikom. Działania Luveny mieszczące się 
w obszarze CSR to rozległy temat, a wspie-
ranie projektów lokalnych o  charakterze 
sportowym i  prozdrowotnym, jak LBN, 
stanowi jedynie skromny, ale ważny, element 
naszej aktywności.
Impreza jest współ�nansowana z budże-
tu Urzędu Miasta Luboń i, jak powie-
działa nam burmistrz Małgorzata Ma-

chalska – Nie wyobrażam sobie już świę-
towania kolejnych rocznic odzyskania 
niepodległości Polski bez Lubońskiego 
Biegu Niepodległości. Bieg ma swoją re-
nomę, widać to po zawodnikach przyjeż-
dzających do nas z  różnych zakątków 
kraju. Jest świetną promocją naszego 
Miasta.
Dzięki współpracy z  WZLA najmłodsi 
mogli wziąć udział w atrakcjach przygo-
towanych w specjalnej stre�e w ramach 
akcji „Lekkoatletyka dla każdego”, którą 
nadzorował medalista Mistrzostw Świata 
i olimpijczyk z Pekinu – Rafał Wieruszew-
ski. W trakcie biegu już po raz 4. odbył się 
konkurs „Mistrz Kibicowania” skierowany 
do lokalnych szkół podstawowych. Każda 
z 5. placówek miała na trasie biegu przy-
gotowaną strefę kibica, w której dopingo-
wała uczestników. O zwycięstwie w kon-
kursie zadecydują głosy uczestników ry-
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5 września w Urzędzie Miasta Lubonia 
odbyło  się spotkanie władz Miasta 
z  Przewodniczącym Komitetu Orga-
nizacyjnego OOM w  sportach halo-
wych – Tomaszem Wiktorem, który 
pełni także funkcję Dyrektora Depar-
tamentu Sportu i  Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w  Poznaniu. Ze 
strony organizatorów OOM w spotka-
niu uczestniczył też Dyrektor Wielko-
polskiego Stowarzyszenia Sportowego, 
Bogusław Wolwowicz. Władze Lubonia 

reprezentowali: burmistrz Małgorzata 
Machalska oraz zastępca burmistrza 
Mateusz Mikołajczak. Obecni byli pre-
zes Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego – Tadeusz Nowak, prezes 
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego 
– Mariusz Pyśk, prezes LOSIR-u Sp. 
z o.o. – Michał Kosiński oraz pracow-
nicy LOSiR-u – Maciej Kędziora – kie-
rownik hali i Marek Giese.
9 listopada w  hali Klubu Sportowego 
„Sobieski” w Poznaniu odbyła się kon-

Spotkanie miało uroczysty i  radosny 
charakter. Jest wiele powodów, by  się 
cieszyć. Sekcja wygrała w tym roku wie-
le lotów, co dało jej zwycięstwo w kilku 
kategoriach, w  Oddziale Poznańskim. 
Nie dziwi, że w spotkaniu wziął udział 
prezes Oddziału Poznań – Mariusz Jan-
kowiak. Jarosław Piasecki, prezes Sekcji 

Luboń, nie krył satysfakcji z  udanego 
sezonu. Zarząd już myśli o następnym, 
w  którym Sekcja będzie obchodziła 
70-lecie istnienia. To ważna okazja, nie 
tylko do świętowania, ale też podsumo-
wania działalności pokoleń pasjonatów, 
miłośników gołębi pocztowych. To tak-
że część historii Lubonia, warta chyba 

Dobry lot
Podsumowanie sezonu Sekcji Luboń Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych

1396 osób na mecie

cd.  
ze str. 
4

Q
Od lewej: Henryk Grycza, Tadeusz Nowak, Zbigniew Matelski, Jarosław Piasecki, 
Mariusz Jankowiak   fot. Jerzy Nowacki

Q
Jarosław Piasecki, prezes sekcji, nie krył zadowolenia   fot. Jerzy Nowacki

zainteresowania Burmistrza, Rady Mia-
sta i sponsorów, bez których nie uda się 
wzmocnić sekcji i godnie obejść jubile-
uszu. Hodowcy liczą na taką pomoc.
Podczas spotkania wręczono puchary i dy-
plomy. Oto tegoroczni zwycięscy:
- Wśród seniorów mistrzami 2017 roku 
zostali w kategoriach: 5 (piątek) – Zbigniew 
Matelski, Piasecki-Piechocki, Tadeusz No-
wak; 8 (ósemek) – Zbigniew Matelski, 
Jan Arteniuk, Piasecki-Piechocki; 3 (trój-
ek) – Piasecki-Piechocki, Jan Arteniuk, 
Zbigniew Matelski; typowane – Henryk 
Grycza, Jan Arteniuk, Zbigniew Matelski; 
najlepsza samica – Jan Arteniuk; najlep-
szy lotnik – Henryk Grycza.

- Wśród gołębi młodych mistrzami 2017 
roku zostali w  kategoriach: typowane 
(ósemki z  całości) – Tadeusz Nowak, 
Janusz Kołodziej, Ryszard Dziubalski; 10 
(dziesiątki z całości) – Tadeusz Nowak, 
Jarosław Piasecki, Krystian Paciorkowski; 
3 (trójki) – Tadeusz Nowak, Krystian 
Paciorkowski, Tadeusz Waliczak; najlep-
szy lotnik – Tadeusz Nowak miejsca 
1,2,3.
Nagrodę za duże osiągnięcia w pracy na 
rzecz sekcji i osiągnięcia w lotach otrzy-
mał Krystian Paciorkowski.
Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na 
nowy sezon!

JN

ferencja prasowa Komitetu Organizacyj-
nego OOM w  sportach halowych. 
W  konferencji uczestniczyli: Marek 
Woźniak – Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Tomasz Wiktor – 
przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego OOM oraz Paweł Szczepaniak 
– wiceprzewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego. Miasta organizatorów 
reprezentowali przedstawiciele samorzą-
du, ośrodków sportu oraz klubów spor-
towych.

Zawody olimpij-
skie w  Luboniu 
będą się odbywać 
w  dniach 3 – 6 
maja 2018  r., 
w  hali LOSiR 
przy ul. Kołłąta-
ja  2. Zostanie rozegrany turniej tenisa 
stołowego, który jest jednocześnie Mistrzo-
stwami Polski juniorów młodszych. 
Uczestniczyć w nim będzie 195 najlepszych 
młodych tenisistów i tenisistek stołowych. 
Rywalizacja obejmie gry pojedyncze, debel 
oraz turniej drużynowy. Luboń liczy na 
dobrą postawę i sukcesy zawodników Lu-
bońskiego Klubu Tenisa Stołowego w tych 
zawodach.

M.G.

Luboń gospodarzem Olimpiady Młodzieży
Od 27 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. w obiektach sportowych 12 miast Wielkopolski będzie rozgrywana 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM) w sportach halowych. Udział w niej weźmie ponad 3500 zawodników 
w kategorii wiekowej juniora młodszego z całej Polski. Lubońskie obiekty sportowe w ramach OOM będą gościć 
tenisistów stołowych!

walizacji. Każdej osobie przysługuje jeden 
głos. Głosowanie trwa od niedzieli, 12 
listopada, do środy, 15 listopada, do 
godziny 23.59 (wyniki podamy w przy-
szłym miesiącu). W premierowej edycji 
w  2014  r. wygrała Szkoła Podstawowa 
nr 1, a w ostatnich 2 latach SP 4. Nagrodą 
za udział w konkursie są talony na zakup 
sprzętu sportowego. Dodatkowo uczniowie 
ze zwycięskiej szkoły będą mogli zwiedzić 
31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krze-
sinach.

Maciej Młodzik

Pozostali sponsorzy Biegu: „U Stefana” 
Hurtowania Dodatków Krawieckich, 
Piekarnia-Cukiernia „Rawa”, „Mara-
goFit”, Komputer WM, Lech Poznań, 
Szkoła Językowa „Salamanca”, Biuro 
rachunkowe „Exactus”, Grand Royal 
Hotel, „Multichem” Sp. z o.o.,

Partnerzy: Miasto Luboń, Wielkopol-
ski Związek Lekkiej Atletyki, LOSiR, 
31. Baza Lotnictwa Taktycznego, Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Luboniu, Usłu-
gi Instalacyjno-Sanitarne Mirosław 
Puczkarski, Szkoła Aspirantów Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
Zespół Szkół Mechanicznych im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Poznaniu, 
OSP Luboń, Kom-Lub, ZS „Strzelec”, 
Hanasped, AquaService, Masaże i te-
rapie manualne Agnieszka Brzezińska, 
CarRentPartner.
Patroni medialni: PoznanBiega.pl, Lu-
boni.pl, „Wieści Lubońskie”.
Więcej szczegółów na stronie zawodów: 
www.lubonskibiegniepodleglosci.eu

Wyniki lubonian w tegorocznym Biegu 
Niepodległości – patrz str. 59.
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QQ 14 października LKS podejmował u sie-
bie czołowy zespół – Wiarę Lecha Po-
znań. W pierwszej połowie spotkanie było 
wyrównane, natomiast w drugiej części 
zawodnicy Wiary Lecha przejęli inicja-
tywę i zdobyli 3 bramki. Jak się okazało, 

zawodnikom z Lubonia znów zabrakło 
kondycji. Jedyną bramkę dla LKS-u na 
1:3 zdobył Łukasz Małolepszy.
QQ 21 października LKS rozegrał mecz 

na wyjeździe z Wartą Śrem. To spotka-
nie, jak się okazało, miało dwa oblicza. 
Do przerwy gospodarze prowadzili już 
3:0 i nic nie wskazywało, by lubonianie 
mogli jeszcze coś w tym meczu wskó-
rać. W drugiej połowie kibice ze Śremu 
patrzyli z przerażeniem, co się dzieje na 
płycie boiska. Wszyscy zastanawiali się, 
czy to ten sam zespół z Lubonia, który 
grał w 1. połowie, ponieważ LKS wyka-
zywał dużą przewagę. W ciągu 12 minut 
lubonianie strzelili gospodarzom 4 gole 
i  wyszli na prowadzenie (3:4). Arbiter 
przedłużył mecz i w doliczonym czasie 
(93. minucie), zawodnicy ze Śremu zdo-
byli wyrównującą bramkę na 4:4. Bramki 
dla LKS-u zdobyli: Paweł Biliński (2), 
Damian Krzyżaniak i Łukasz Małolep-
szy. Po meczu kierownik drużyny, Marek 

Wiórek, powiedział: Cieszy ten remis i 1 
zdobyty punkt, ale po meczu można było 
czuć niedosyt. Bolesne jest to, że zwycię-
stwo straciliśmy w ostatnich sekundach. 
Wierzę, że w ostatnich trzech spotkaniach 
zdobędziemy jeszcze kilka punktów. Należy 

zaznaczyć, że jest to pierwszy wywalczony 
punkt na płycie boiska w tym sezonie. 
Być może ten remis będzie przełomem po 
porażkach doznanych za trenera Krzysz-
tofa Piskułę.

QQ 28 października na własnym boisku LKS 
rozegrał spotkanie z Orkanem Jarosławiec. 
Zespół gości zajmował przedostatnie miej-
sce w tabeli i wszyscy liczyli na pierwsze 
zwycięstwo lubonian. Niestety, w 55. mi-
nucie prowadzenie uzyskali zawodnicy z Ja-
rosławca i wydawało się, że wywiozą to zwy-
cięstwo. Jednak lubonianie przeprowadzili 
kilka groźnych akcji pod bramką przeciw-
ników i w doliczonym czasie (93. minucie) 

arbiter dopatrzył się faula na 
zawodniku LKS-u, i podykto-
wał rzut karny, którego pew-
nym egzekutorem okazał się 
Piotr Kowalak. W ten sposób 
zespół LKS-u uratował punkt, 
zaliczając drugi remis w tym 
sezonie.

QQ 4 listopada Avia Ka-
mionki pokonała LKS 
1:0. Pomimo porażki, 
lubonianie zaprezento-
wali się o wiele lepiej, niż 
wcześniej. Mieli pomysł 
na grę i składniejsze ak-
cje. Stale jednak brakuje 
im skuteczności.

Władysław Szczepaniak

Dwa trudne punkty
Luboński Klub Sportowy

W przerwie meczu z Wiarą 
Lecha 14 października wła-
dze klubów dyskutowały na 
temat wycofania z boiska 
policji, której obecność 
deprymowała zawodników 
i kibiców. Od lewej: Paweł 
Piestrzyński (prezes Wiary 
Lecha), Marcin Kawka (czło-
nek zarządu Stowarzyszenia 
Wiara Lecha) – odwrócony 
plecami; Marek Wicher 
(członek zarządu LKS-u) 
i Stanisław Wojski (prezes 
LKS-u) – ostatnie zdjęcie, 
zmarł 20 października. Bole-
sna wiadomość nadeszła do 
klubu 21 października. (czy-
taj na str. 35)   fot. Włady-
sław Szczepaniak

Q
Mecz LKS-u z Wiarą Lecha w sobotę, 14 października   fot. Władysław Szczepaniak

Trybuny boiska na Rzecznej podczas 
meczu z Wiarą Lecha, pilnowane przez 
policjantów    
fot. Władysław Szczepaniak

Q

Klasa okręgowa Poznań-Wschód

 1.  Zjednoczeni Trzemeszno  12  33  31:7
 2.  1922 Lechia Kostrzyn  12  27  31:16
 3.  Vitcovia Witkowo  12  22  23:20
 4.  Wiara Lecha Poznań  12  22  34:20
 5.  TPS Winogrady Poznań  12  21  27:19
 6.  Avia Kamionki  12  17  26:26
 7.  Piast Kobylnica  12  17  19:26
 8.  Kłos Zaniemyśl  12  15  19:21
 9.  SKS 13 Poznań  12  15  26:27
 10.  Concordia Murowana Goślina  12  14  21:24
 11.  Warta Śrem  12  11  23:38
 12.  Wielkopolska Komorniki  12  9  14:28
 13.  Orkan Jarosławiec  12  9  17:26
 14.  Luboński KS  12  5  14:27

W.S.

3 listopada 2017 r. w Lubońskim Klubie 
Sportowym odbyło  się przyspieszone 
walne zgromadzenie, które wybrało nowy 
zarząd. Na czele stanął Szymon Lisiak, 
dotychczasowy zastępca zmarłego 20 
października br. prezesa Stanisława Woj-
skiego. Na stanowisko wiceprezesa wy-
brano Bartosza Bogusza, który był dotąd 

dyrektorem klubu. Skarbnikiem został 
Maciej Wicher. Członkiem zarządu, 
z 26-letnim stażem w klubie, jest nadal 
Janusz Kaczmarek. Zgodnie ze statutem, 
zarząd musi być 6-osobowy. Pozostałe 
dwa miejsca będą obsadzone przez ewen-
tualnych sponsorów.

Władysław Szczepaniak

Nowe władze LKS-u

Nie przypominam sobie, by 
w Wielkopolskiej Lidze Pił-
ki Nożnej padł tak nieco-
dzienny rezultat, o jaki po-
starał  się Pogrom Luboń! 
Luboński zespół występujący 
w  B-klasie pokonał 15 paź-
dziernika na własnym boisku 
najsłabszy zespół w  tabeli – 
Skrę Wielkopolska Otusz – 
23:0. Ten festiwal strzelecki 
w  ósmej minucie rozpoczął 
Krystian Konieczka. Do prze-
rwy Pogrom prowadził już 
10:0. W drugiej połowie i ca-
łym meczu przewaga lubo-
nian była przygniatająca. 
Gdyby nie słupki i poprzeczki, zwycięstwo 
Pogromu mogło być do przerwy jeszcze 
bardziej okazałe. Zespół gospodarzy wy-
korzystał w tym dniu kompletną słabość 
gości. Po przerwie, grając tylko na ich 
połowie, Pogrom urządził istną kanonadę 
strzelecką, zdobywając jeszcze 13 bramek. 
W spotkaniu bramki wpadały niespełna 
co 4 minuty. Tym sposobem zawodnicy 
Pogromu poprawili swój bilans bramkowy, 
który może się okazać przydatny w ogól-
nym rozrachunku. Łupem bramkowym 
w tym meczu podzielili się: Maciej Matu-
szalski (4), Anatoli Shevchenko (4), Dawid 
Kubiak (3), Jan Wierzbiński (3), Krystian 
Konieczka (2), Daniel Powierża (2), Jakub 
Kasperczak (1), Rajmund Sobkowiak (1), 
Krzysztof Gorczyński (1), Adam Wiśniew-
ski (1), Radosław Zborowski (1).

QQ 21 października w meczu wyjazdo-
wym z liderem grupy Poznań FC Pogrom 
przegrał 3:1. W 55. minucie było już 3:0, 
a w 77. jedyną bramkę dla lubonian zdo-
był Maciej Matuszalski.
QQ 29 października Pogrom pokonał Okoń 

Sapowice 5:2. Do przerwy był remis 1:1. 
Druga połowa należała do gospodarzy, któ-
rzy strzelili przeciwnikom jeszcze 4 gole. 
Wykonawcami bramek byli: Dawid Kubiak, 
Maciej Matuszalski, Michał Jankowski, Da-
niel Powierża, Anatoli Shevchenko.
QQ 5 listopada Pogrom pokonał na wyjeź-

dzie Odlew Poznań 5:3. Bramki zdobyli: 
Dawid Kubiak (3), Maciej Matuszalski 
(2). Po tym zwycięstwie zespół z Lubo-
nia pozostaje w  grze o  utrzymanie  się 
w ścisłej czołówce.

Władysław Szczepaniak

Idą jak burza
Pogrom Luboń gromi rywali

Klasa B grupa III
 1.  Poznań FC   10   24   42:12
 2.  Przemysław Poznań   10   22   43:7
 3.  Zawisza Dolsk   10   22   30:7
 4.  KSGB Manieczki   10   22   44:9
 5.  Pogrom Luboń   10   20   46:20
 6.  UKS Śrem   11   19   37:16
 7.  KS Szczytniki   9   12   25:25
 8.  Okoń Sapowice   10   11   14:35
 9.  Jastrząb Rudniki   9   8   23:21
 10.  Orły Plewiska   10   8   22:21
 11.  Same Kozaki Dobra   10   6   13:54
 12.  Odlew Poznań   10   5   14:33
 13.  Skra Wielkopolska Otusz   9   3   6:100

W.S.

Q



11/2017

57

SPORT

QQ Nie udał się Stelli Luboń wyjazd do 
zespołu „Lechita Kłecko” 15 października. 
Gospodarze szybko zdobyli prowadze-
nie i po paru minutach ustalili wynik na 
2:0. Od 20. minuty Stella grała w osłabie-
niu, ponieważ Mohamed Amine Tayachi 
otrzymał czerwoną kartkę. Gdy Daniel 
Baran zdobył kontaktowego gola z rzutu 
karnego podyktowanego przez arbitra, 
wszyscy mieli nadzieję, że lubonianie 
zdołają przed przerwą doprowadzić do 
remisu. Jednak stało się inaczej. Gospo-
darze zdobyli bramkę na 3:1 i właśnie 
oni schodzili na przerwę z dwubramkową 

zaliczką. W drugiej połowie nadzieje od-
żyły, gdy Dawid Jurga strzelił bramkę na 
3:2 i od tego momentu przez kilka minut, 
przy bardzo dużej przewadze lubonian, 
znów czekano na remis. W 77. minucie 
jednak zawodnicy z Kłecka strzelili na 
4:2, zapewniając sobie zwycięstwo. Na-
leży podkreślić, że Stella kończyła to spo-
tkanie w  dziewiątkę, ponieważ Robert 
Rochowiak otrzymał dwie żółte kartki, 
a w konsekwencji czerwoną. Trzeba też 
zaznaczyć, że w bramce Stelli debiutował 
Jakub Dymiński.

QQ 21 października Stella podejmowała 
przy ul. Szkolnej rezerwy Kłosa Za-
niemyśl. Nie było to jakieś porywające 
spotkanie, ponieważ obydwa zespoły 
okupują ostatnie miejsca w tabeli. Wszy-
scy, którzy przyszli na to spotkanie, 
liczyli na pierwsze punkty i  z  wielką 
radością się ich doczekali. W 31. mi-
nucie Dawid Jurga zdobył bramkę, któ-
ra ustawiła ten mecz. Jednak po prze-
rwie, w 77. minucie goście wyrównali 
na 1:1. Trzy minuty później, po rzucie 
rożnym wykonywanym przez Dawida 
Jurgę, obrońca gości tak niefortunnie 
uderzył w  piłkę, że wpadła do siatki 

Pierwsze zwycięstwo
Rozgrywki Stelli Luboń

gości. Po tej samobójczej 
bramce wynik brzmiał 
2:1. W ten sposób Stella 
odniosła pierwsze zwy-
cięstwo w tych rozryw-
kach i może sobie dopisać 
jakże cenne 3 punkty. Po 
meczu trener Stelli, Se-
bastian Kleiber powie-
dział: Cieszy jedynie zwy-
cięstwo, bo są to punkty 
bardzo ważne, ale z gry 
nie jestem zadowolony. 
Było dużo nerwowości 
i niedokładności, a wy-
grana jest niezwykle istot-
na dla układu w tabeli. 
Gdybyśmy tych punktów 
nie zdobyli, utknęlibyśmy 
na dobre na samym dnie. Chciałbym 
wyróżnić Daniela Smulkowskiego, który 
mimo urazu i bólu kolana, zagrał i rzą-
dził naszą obroną, oraz Dawida Jurgę, 
od którego zależały w większości nasze 
akcje ofensywne.

QQ 29 października Stellowcom przyszło 
rozegrać mecz wyjazdowy z  Jurandem 
Koziegłowy. Spotkanie odbywało  się 
w trudnych warunkach, przy bardzo sil-
nym wietrze. Należy zaznaczyć, że arbiter 
podyktował aż 3 rzuty karne. W 30. mi-
nucie gospodarze zdobyli prowadzenie 
po rzucie karnym podyktowanym przez 
arbitra. Po przerwie, po drugim karnym 

lubonianie wyrównali na 1:1, wykonaw-
cą gola był Daniel Baran. W 88. minucie 
zawodnicy z Koziegłów mogli rozstrzy-
gnąć to spotkanie na swoją korzyść, bo 
arbiter podyktował dla nich kolejny rzut 
karny. Niestety, na przeszkodzie stanął 
bramkarz Stelli, Mateusz Zawalski, któ-
ry popisał się świetną obroną. W konse-
kwencji, po wyrównanym meczu, Stella 
wywiozła cenny punkt.

QQ 4 listopada Stella miała rozegrać mecz 
u siebie. Do spotkania z Phytopharmem 
Klęka jednak nie doszło, ponieważ goście 
poprosili o przełożenie meczu.

Władysław Szczepaniak

Klasa A grupa I

 1.  Czarni Czerniejewo  12  31  57:18
 2.  IKP Olimpia Poznań   12   27   29:10
 3.  Polonia II Środa   11   23   40:11
 4.  Lider Swarzędz   12   18   33:15
 5.  Phytopharm Klęka   11   18   12:11
 6.  Pelikan Niechanowo   11   17   22:14
 7.  Pogoń Książ Wlkp.   11   17   27:39
 8.  Lechita Kłecko   11   14   22:24
 9.  Piast Łubowo   12   14   26:32
 10.  Jurand Koziegłowy   12   10   16:31
 11.  Klescevia Kleszczewo   12   10   15:33
 12.  Maratończyk Brzeźno   11   9   10:32
 13.  Stella Luboń   10   6   15:28
 14.  Kłos II Zaniemyśl   12   5   9:25

W.S.

Kara dla Stelli
W komunikacie z  12 października 
2017  r. Wydziału Dyscypliny Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej 
czytamy, że za niewłaściwe zabezpie-
czenie zawodów i odpalenie środków 
pirotechnicznych Stellę Luboń ukarano 
karą 500 zł. Zdarzenia miały miejsce 
podczas meczu z IKP Olimpią Poznań 
23 września.

W.S.

Zwycięstwo Julii
Promocję z  Eliminacji Wojewódzkich 
Mini Olympic Games (Mistrzostwa 
Wielkopolski do lat 12) 2017 uzyskały 4 
najlepsze zawodniczki i 4 zawodników. 
W  rywalizacji dziewcząt triumfowała 
Julia Gładysz, a drugie miejsce w zma-
ganiach chłopców zajął Damian Pyśk, 
piąty był Filip Borowiak, a  dziewiąty 
Kacper Zrol. Julia i Damian awansowa-
li do turnieju �nałowego Mini Olympic 
Games (Mistrzostwa Polski do lat 12), 
które odbędą się w Warszawie.

Michał na podium w Gdańsku
Michał Deigsler wygrał 3.  Grand Prix 
Polski Osób Niepełnosprawnych w  te-
nisie stołowym! Od 1 do 3 grudnia 
będą się odbywać Indywidualne Mistrzo-
stwa Polski Osób Niepełnosprawnych.

5. miejsce Kacpra
W niedzielę, 8 października, w Poznaniu 
rozegrano zawody dla najmłodszych 
tenisistów stołowych regionu – 1. Grand 
Prix Wielkopolski Żaków. Zaintereso-
wanie turniejem było bardzo duże, wzię-
ło w nim udział blisko 60 zawodniczek 
i zawodników. Kacper Zrol z LKTS Lu-
vena Luboń zajął 5. miejsce. Luboński 
klub reprezentował także Bartek Sułek 
(21. miejsce). Nasi najmłodsi zawodnicy 
rywalizowali ze starszymi. Kacper to 
aktualny Mistrz Wielkopolski Skrzatów, 
a Bartek wygrał 1 Grand Prix Wielko-
polski Skrzatów 2017.

Zuzia i Patryk zagrają w Słowacji!
Zuzanna Sułek i  Patryk Pyśk zostali 
powołani do reprezentacji Polski Kade-

tów. Wystąpili w mię-
dzynarodowych zawo-
dach z  cyklu ITTF 
Cadet Slovak Open 
w  Bratysławie 3-5 li-
stopada. W  niedaw-
nym Grand Prix Pol-
ski Kadetek i Kadetów 
w Krośnie zajęli bar-
dzo wysokie 3. miej-
sca. Oprócz lubonian, 
Polski Związek Tenisa 
Stołowego powołał na 
zawody w Bratysławie: 
Elżbietę Kwiatkowską 
– MKS Rokita Brzeg 
Dolny, Annę Brzyską 
– PKS Kolping Jaro-

Z LKTS-u
Sukcesy zawodników Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena 
Luboń

sław, Katarzynę Kró-
likowską – GMKS 
Strzelec Frysztak, Ma-
cieja Kubika – ASTS 
Olimpia-Unia Gru-
dziądz, Dawida Ko-
smala – UKS Płomień 
Limanowa i Damiana 
Korczaka – ZKS 
Drzonków.

Natalia – piąta
W �nale Ogólnopol-
skiego Turnieju Dzie-
ci w tenisie stołowym 
rozgrywanego pod-
czas najbardziej pre-
stiżowych zawodów 
w Polsce – 2017 ITTF 
Challenge Częstocho-
wa Polish Open – bar-
dzo dobrze w  konkurencji dziewczyn 
spisała się Natalia Piechota. W zawodach 
starowały 44 zawodniczki i 74 zawodni-
ków z całego kraju. Natalia zajęła 5. miej-
sce.

Mecze ligowe
15 października zawodnicy LKTS-u ro-
zegrali trzecią i czwartą kolejkę III ligi 
tenisa stołowego. W pierwszym meczu, 
po zaciętej walce, okazali się minimalnie 
lepsi od reprezentantów Łobzonki Wy-
rzysk. W drugim meczu tego dnia nasza 
drużyna pokonała mniej doświadczony 
zespół z  Krostkowa. Po 4 spotkaniach 
z  kompletem zwycięstw LKTS Luvena 
Luboń jest liderem rozgrywek. Kolejne 
mecze LKTS rozegra w  Rogoźnie 
i Czarnkowie.

Światowa debata trenerów
16 i 17 października w Warszawie tre-
nerzy z całego globu brali udział w świa-

towej konferencji szkoleniowców pod 
patronatem Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. Uczestnikami spotkania byli 
też Mariusz Pyśk, Adrianna Drgas, Hu-
bert Spychała i  Piotr Ciszak z  LKTS 
Luvena Luboń. Szkolenia prowadzili 
znakomici trenerzy z Azji, Li Xiaodong 
oraz Riki Watanabe.

Maja w Grand Prix Juniorek
Od 20 do 22 października Brzeg Dolny 
był areną zmagań juniorek i  juniorów 
w 1. Grand Prix Polski z udziałem ponad 
200 uczestników. W  turnieju wzięli 
udział najlepsi tenisiści z rocznika 2000 
oraz młodsi. Startowali reprezentanci 
LKTS-u: Maja Zielińska, Zuzanna Sułek, 
Anita Chudy i  Patryk Pyśk. Najlepiej 
zaprezentowała  się juniorka 
Maja Zielińska, która zajęła 
25. pozycję. Niewiele zabrakło 
do jeszcze lepszego wyniku. 
Maja minimalnie przegrała 
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Q
Zawodnicy LKTS-u na eliminacjach wojewódzkich Mini 
Olympic Games

Q
Liderzy III ligi tenisa stołowego z LKTS-u Luvena Luboń
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pojedynek o wejście do prze-
działu 17-24 w piątym, decy-
dującym secie na przewagi. 
Miejsca poza „32” zajęli ka-
deci Zuzanna Sułek i Patryk 

Pyśk. Start należy uznać za udany, cieszy 
możliwość konfrontacji z  najlepszymi 
zawodnikami w kraju, którzy występują 
w  rozgrywkach Superligi, Ekstraklasy 
i I ligi.

Zwycięstwo LKTS II
21 października w Luboniu odbyła  się 
inauguracja rozgrywek poznańskiej ligi 
okręgowej seniorów. LKTS Luvena Lu-
boń wystąpił w roli gospodarzy i podej-
mował zespół MKTS Warta II Oborniki. 
Luboński zespół wystąpił w  składzie: 
Grzegorz Nowak, Tomasz Magnucki, 
Kinga Rogalka i Damian Pyśk. Wygrali 
10:1. Punkty zdobyli: 3,5 Tomasz Ma-
gnucki, 2,5 Grzegorz Nowak, 2,5 Damian 
Pyśk, 1,5 Kinga Rogalka. Po zwycięstwie 
10:1 w meczu z SKTS Rataje 50 III Po-
znań, LKTS II został liderem rozgrywek 
Poznańskiej Ligi Okręgowej Seniorów!

Dwa razy po-
dium w lidze!
W niedzielę, 
22 październi-
ka, lubonianie 
wygrali z  Ga-
mają Rogoźno 
(8:2) i Notecią 
Czarnków 
(10:0). Punkty 
zdobyli: Maciej 
Wiśniewski – 
5, Daniel We-
lke – 5, Joanna 
Spychała – 4, 
Piotr Kołdyka 
– 4. Po tych 
wygranych 
LKTS Luvena 
Luboń został 
liderem roz-
grywek Wiel-
kopolskiej 
III ligi.

Piotr Ciszak

Z LKTS-u

Q
Natalia Piechota zajęła 
5. miejsce w �nale 
Ogólnopolskiego 
Turnieju Dzieci

W niedzielę, 5 listopada odbył się 4. Bieg 
Mały Patriota. Jest to impreza towarzy-
sząca Lubońskiemu Biegowi Niepodle-
głości przeznaczona dla dzieci w wieku 
od 0 do 15 lat. Tym razem mieliśmy 
możliwość zorganizowania go na Sta-
dionie Miejskim przy ul. Rzecznej. 
Ziemną bieżnię stadionu specjalnie na 
tę okazję przygotowywaliśmy już od pół 
roku, tak by Mali Patrioci mogli biec po 
niej bez przeszkód. W przygotowaniach 
obiektu, oprócz członków Lubońskiego 
Klubu Biegacza brało też udział wielu 
wolontariuszy ochotników. Organizacja 
biegu to również wiele godzin spędzo-

nych przez klubowiczów na dopinaniu 
ostatnich szczegółów. Najwięcej starań 
kosztowało nas jednak załatwienie pięk-
nej pogody, która nie zawiodła.
Punktualnie o godz. 12 rozpoczęliśmy 
bieg. Zanim jednak padł pierwszy 
strzał startera, odbyła się mała uroczy-
stość. Wręczyliśmy podziękowania 
burmistrz Małgorzacie Machalskiej, 
która objęła bieg patronatem honoro-
wym, pierwszemu prezesowi Klubu 
– Jakubowi Mączkowiakowi oraz 
Agnieszce Sawickiej-Moczulskiej za 
szczególną pomoc w  organizacji im-
prezy. Kolejnym uroczystym momen-
tem było wciągnięcie flagi Polski na 
maszt przy dźwiękach Mazurka Dą-
browskiego. To jeden z  wielu pomy-
słów naszego nieocenionego prezesa, 
Marka Siudy. Wszystkie dzieci ubrano 
w biało-czerwone chusty, które mogły 
znaleźć w  pakietach startowych. 
Oprócz tego w  pakietach znajdowa-
ły się bańki, batony ufundowane przez 
przedstawiciela marki „Corny” oraz 
owoce otrzymane od firmy „Eurocash”.
Przyszedł czas na starty poszczególnych 
grup wiekowych. Dzieci były prowadzo-
ne na linię startu przez harcerzy oraz 
Strzelców odzianych w mundury i nie-
mal pełne wyposażenie wojskowe. Roz-
grzewkę przed startem prowadziły za-
wodniczki naszego Klubu, Ewelina 
i  Natalia. Sygnał do startu tradycyjnie 
już dawała pani Burmistrz. Najmłodsze 
dzieci miały do pokonania 100 m trasy 
w towarzystwie rodziców. Dziewczynki 
i chłopcy startowali osobno i był to je-
dyny bieg, w którym nie wyłanialiśmy 
pierwszych miejsc – wszyscy byli zwy-
cięzcami. Po nich wystartowały dzieci 
w wieku 5-6 lat, dostatecznie duże, by 
mogły przebiec dystans 150  m same. 
Ponownie mundurowa eskorta i  roz-
grzewka. Przedszkolaki już wiedziały, co 
to wyścig i  że by wygrać, trzeba być 

Mały Patriota pierwszym na mecie. Jako pierwsze uczy-
niły to Hanna Grycza i Adrian Korkus.
Po nich przyszedł czas na dzieci w wie-
ku 7-9 lat. Do przebycia miały poważny 
dystans, bo 600 m, czyli półtora okrąże-
nia bieżni. To dzieci, które już coś tre-
nują. A to piłkę nożną, a to właśnie bie-
ganie czy choćby taniec. Podczas każde-
go ze startów dzieciakom towarzyszyli 
Strzelcy, jednak z każdą kolejną grupą 
wiekową przychodziło im to z  coraz 
większym trudem. Za to mali biegacze 
poradzili sobie z tym dystansem dosko-
nale. Najszybsi byli Bianka Adamczew-
ska oraz Dominik Kędziela.
Nadszedł czas na dwa okrążenia bieżni, 
czyli 800 m zaliczane do dystansów śred-
nich. Światowe rekordy schodzą poniżej 
dwóch minut. Zawodnicy w wieku 10-12 
lat pokonali trasę w niewiele krótszym 
czasie. Pędzili po bieżni niczym zawo-
dowcy. Najlepsi to Wiktoria Bartkowiak 
i Kuba Krawczyk.
Najstarsi uczestnicy, w wieku 13-15 lat, 
czyli uczniowie gimnazjum, mieli do 
pokonania aż cztery okrążenia, co daje 

1600 m. Ze względu na małą liczbę za-
wodników podjęliśmy decyzję o jedno-
czesnym wystartowaniu dziewczyn 
i  chłopaków. Ci biegacze już musieli 
wiedzieć, jak rozłożyć siły na kolejne 
okrążenia. Liderami zostali Gabriela 
Matuszczak i  Maksymilian Rybacki. 
Maks od samego początku prowadził, 
powiększając tylko przewagę nad pozo-
stałymi i wygrał w pięknym stylu. Tra-
dycją jest, że nie mierzymy czasu zawod-
nikom, ale z  trybun ktoś zameldował 
czas 5 minut i kilkanaście sekund, co jest 
niemałym wyczynem.

Po zakończeniu wszystkich biegów przy-
szedł czas na dekorację. Wszystkie 
pierwsze trójki otrzymały pamiątkowe 
puchary z rąk pani Burmistrz.
Na szczególne podziękowania zasługują 
Strzelcy z  Jednostki Strzeleckiej 4111 
Luboń. Wyposażeni w  kilkunastokilo-
gramowe oporządzenie towarzyszyli 
wszystkim biegaczom, a zwłaszcza tym 
ostatnim, którzy z różnych powodów nie 
mogli ścigać się do końca. Wyrazy uzna-
nia należą  się również harcerzom za 
udział w  poczcie sztandarowym oraz 
przy obsłudze punktu żywieniowego. 
Dziękujemy również naszym pozostałym 
partnerom: A-M Biuro Rachunkowe, 
Marago Fit, IzMark – to centrum logi-
styczne, bez którego bieg by się nie od-
był. Dziękujemy także Szkole Językowej 
„Salamanca” oraz Sklepowi Medyczno-
-Ortopedycznemu. Swoje święto miał 
mózg całego przedsięwzięcia, Sławek 
Budziszewski – to jego imieniny.
Ten bieg był wyjątkowy pod wieloma 
względami, choćby liczby fotografów, 
którzy postanowili uwiecznić zmagania 
Małych Patriotów na bieżni. Nadal spły-
wają do nas galerie zdjęć oraz filmy 
z  imprezy. Widać na nich zadowolone 
miny dzieci, co dla nas jest najwyższą 
oceną i motywacją do tego, by działać 
dalej. My już czynimy przygotowania do 
tego, by przyszłoroczny Bieg Mały Pa-
triota był równie wyjątkowy. A w przy-
szłym roku ważna rocznica, bo 100-lecie 
odzyskania niepodległości oraz piąta 
edycja naszej imprezy.

Luboński Klub Biegacza

Q
Pod egidą członków Związku „Strzelec” 
z narodową �agą odbywały się biegi 
dla dzieci na stadionie miejskim   fot. 
LBK

Q
 Jeden z uczestników biegu 5 listopada 
– Mały Patriota z numerem 19   fot. LBK

Q
Organizatorzy biegu i burmistrz Małgo-
rzata Machalska z pucharem dla zwy-
cięzcy   fot. LBK

Jak nas poinformował członek zarządu Lubońskiego Klubu 
Sportowego, Janusz Kaczmarek, 24 października br. odbyło się 
posiedzenie, na którym postanowiono rozwiązać umowę 
o pracę z grającym trenerem – Krzysztofem Piskułą, szkole-
niowcem seniorów LKS-u. Tymczasowo, do końca rundy je-
siennej 2017, zespół będzie prowadził obecny dyrektor klubu 
– Bartosz Bogusz, który posiada uprawnienia trenerskie. 
Kierownikiem zespołu pozostaje nadal Marek Wiórek. Na 
pewno w okresie zimowym dojdzie do walnego zebrania, by 
uzupełnić zarząd i wybrać nowe stanowiska w klubie.

Władysław Szczepaniak

Rozstanie z Piskułą

Q
Krzysztof Piskuła 
podczas wywiadu 
z reporterem 
e-lubon   
fot. e-lubon
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Kobiety
1. (miejsce zajęte wśród lubonian) 796 (nr 
startowy) Strzałkowska Katarzyna 1981 
(rocznik) 0:45:34 (czas); 2. 29 Gorońska 
Inez 1996 0:46:48; 3. 1346 Kowalczyk 
Ewelina 1976 RDK Serwis biega 0:47:16; 4. 
1543 Zielińska Justyna 1976 LKB 0:47:46; 
5. 730 Lesiuk Katarzyna 1983 0:47:50; 6. 
1424 Kędziora Natalia 1977 LKB 0:48:20; 
7. 116 Płóciennik Gośka 1975 Libra Team 
0:49:26; 8. 1335 Matuszczak Michalina
1998 MKS Juvenia Puszczykowo 0:49:33; 
9. 821 Łocman Alicja 1980 Connector 
Team 0:49:35; 10. 1142 Goślińska Anna
1988 0:49:39; 11. 1278 Izydorska Kata-
rzyna 1982 For Run Team 0:50:14; 12. 
165 Kwaśna Marzena 1971 SPP Team 
0:50:17; 13. 1311 Witecka Martyna 1998 
0:50:28; 14. 669 Gawęcka Paulina 1975 
PZU Sport Team 0:51:37; 15. 1504 Wło-
darska Monika 1990 0:51:53; 16. 1574 
Włodarska Violeta 1965 0:52:03; 17. 
1444 Pokrywka Karolina 1984 0:52:18; 
18. 1029 Świątek-Twardowska Monika
1978 Mamy-Biegamy 0:52:42; 19. 1447 
Wojtkowiak Agnieszka 1977 0:53:34; 20. 
1411 Kaczmarek Kinga 1997 0:54:25; 
21. 1419 Szymańska Anita 1998 Anita 
Biega z Oleksym 0:54:45; 22. 1324 Bana-
szak Agata 1964 0:55:10; 23. 423 Nowak 
Aneta 1972 0:55:37; 24. 1464 Stachowiak 
Agnieszka 1985 Maratończyk Poznań 
0:55:48; 25. 1331 Lucińska Agnieszka
1990 0:55:54; 26. 894 Szajek-Siuda Iza-
bela 1970 0:55:57; 27. 1375 Czerwińska 
Alicja 1989 0:56:08; 28. 1495 Różańska 
Magdalena 1991 0:56:47; 29. 1341 Padła 
Magdalena 1983 Lucky LUZers 0:56:57; 
30. 1328 Kurzyk Karolina 1979 0:57:15; 
31. 1277 Wacławska Małgorzata 1970 
0:57:15; 32. 1465 Ambroży Joanna 1995 
0:57:22; 33. 1407 Wiąckiewicz Ewa
1980 0:57:32; 34. 904 Pietruszyńska 
Oliwia 1997 ZIP 0:57:41; 35. 727 Szenk-
necht Agnieszka 1980 PKO Bank Polski 
0:57:45; 36. 1363 Jakubczyk Małgo-
rzata 1981 0:58:09; 37. 762 Podbylska 
Magdalena 1976 Zmęczeni na Starcie 
Dobiegniew 0:58:24; 38. 1364 Lorenc 
Joanna 1979 Drużyna Wilka 0:58:51; 39. 
1497 Stegenda Beata 1978 0:58:54; 40. 
1433 Galas-Osuch Joanna 1974 0:58:59; 
41. 1484 Kurcius-Smoczyk Anna 1976 
0:59:03; 42. 1319 Kaczmarek Małgorza-
ta 1984 Lucky LUZers 0:59:10; 43. 1023 
Konieczna Joanna 1979 Zmęczeni na 
Starcie Dobiegniew 0:59:39; 44. 1551 
Tomporowska Sylwia 1987 0:59:51; 45. 
768 Szukalska Izabela 1972 1:01:04; 46. 
1194 Maciejewska Alina 1975 Drużyna 
Szpiku 1:01:06; 47. 1489 Malicka Kasia 
1982 1:01:55; 48. 1010 Opitz Renata 1968 
1:01:58; 49. 1294 Kowalczyk Daria 2001 
KB Dębiec 1:02:19; 50. 1442 Kalinowska 
Małgorzata 1979 1:02:40; 51. 1079 Zby-
szewska Ewa 1974 1:02:57; 52. 928 Na-
wrocka Renata 1963 1:02:58; 53. 887 Cel-
ler Kamila 1986 1:03:11; 54. 729 Małecka 
Dorota 1999 Kojoty Doroty 1:03:35; 55. 
1408 Zys Anita 1978 brak klubu 1:03:35; 
56. 855 Kordylas Marta 1994 1:03:40; 57. 
324 Lipska-Grzesik Anita 1986 1:03:45; 
58. 1242 Goślińska Izabella 1985 1:03:47; 
59. 1027 Michalska Lidia 1988 1:03:49; 
60. 874 Przewozniak Magdalena 1976 

Kobiety Biegają 1:04:22; 61. 918 Waśko 
Iwona 1988 1:04:34; 62. 1586 Walkowiak 
Małgorzata 1983 ZaDyszka 1:04:56; 63. 
831 Wolarz-Ptak Katarzyna 1974 1:05:03; 
64. 1585 Lembicz Ewa 1972 1:05:03; 65. 
891 Linkiewicz Katarzyna 1987 L’Team 
1:05:05; 66. 1201 Simon Izabela 1982 
1:05:10; 67. 725 Zaborowska Hanna 1989 
1:05:11; 68. 1089 Krokowska Monika 
1988 Krokos23 Running Team 1:05:24; 69. 
1463 Szymkowiak Joanna 1994 1:05:53; 
70. 534 Owczarzak Anna 1993 1:07:12; 
71. 1276 Barecka Olga 1984 1:07:12; 72. 
70 Arndt-Kufel Alina 1959 1:07:27; 73. 
1515 Pigłowska Monika 1975 1:07:32; 74. 
957 Kawicka Marzena 1983 1:07:51; 75. 
344 Leszczyńska Dorota 1973 1:08:20; 76. 
875 Hajkowicz-Klimaszewska Anna 1978 
1:08:38; 77. 873 Ruta Monika 1971 1:09:11; 
78. 1404 Tórz Julia 1994 1:10:13; 79. 836 
Pacyńska Magdalena 1977 1:10:13; 80. 
808 Kaczmarek Agnieszka 1983 1:11:22; 
81. 1041 Wawrzyniak Małgorzata 1983 
1:11:23; 82. 1440 Wieloch Anna 1980 
1:11:24; 83. 1554 Anioła Katarzyna 1976 
1:11:43; 84. 857 Czerwńska Barbara 1963 
1:12:26; 85. 1397 Nowakowska Magdalena 
1977 1:12:51; 86. 769 Pawlak Katarzyna 
1980 Mamy-Biegamy 1:20:16; 

Mężczyźni
1. (miejsce zajęte wśród lubonian) 17 (nr 
startowy) Kaczmarek Mateusz 1982 (rocz-
nik) Lucky LUZers (klub) 0:36:00 (czas); 
2. 16 Kaczmarek Daniel 1974 Lucky LU-
Zers 0:36:18; 3. 101 Bieleń Bartosz 1980 
Lucky LUZers 0:36:31; 4. 1013 Błaszyk 
Mateusz 1987 Betonowy Wojtek 0:36:40; 
5. 1106 Waligóra Piotr 1976 Lucky LUZ-
sers 0:38:05; 6. 662 Noculak Michał 1979 
Lucky LUZers 0:39:36; 7. 1049 Brodo-
wicz Jarek 1977 Świat Biegacza Fehlau 
Run Team 0:40:05; 8. 1376 Chylak Wi-
told 1976 0:40:09; 9. 1169 Jankowiak 
Adam 1983 SPP Team 0:40:20; 10. 252 
Gil Michał 1997 LKB 0:40:41; 11. 281 
Stępniak Tomasz 1983 0:41:28; 12. 701 
Pietruszyński Wojciech 1995 Stalowe 
Łydy 0:41:35; 13. 793 Pochylski Przemy-
sław 1974 Zgrupka Team 0:41:37; 14. 78 
Sekura Paweł 1980 SA PSP 0:41:46; 15. 
245 Wiśniewski Janusz 1973 Siedmio-
milowe Buty 0:41:54; 16. 435 Zieliński 
Maksymilian 2000 0:41:57; 17. 577 
Michnikowski Maciej 1978 0:42:18; 
18. 670 Szymański Aleksander 1972 
Oleksy Biega 0:42:25; 19. 1558 Lisiecki 
Tomasz 1975 Trzynastka Plus 0:42:30; 
20. 886 Nagierski Łukasz 1978 T-Mobile 
Running Team 0:42:34; 21. 508 Zieliński 
Robert 1978 LKB 0:42:35; 22. 1195 Ma-
ciejewski Stachu 1975 Drużyna Szpiku 
0:42:55; 23. 458 Przybylski Leszek 1972 
Leszek Tatry 0:43:04; 24. 1399 Ptak Jaro-
sław 1973 0:43:24; 25. 1699 Klaus Maciej 
1971 Exactus Sport Team 0:43:30; 26. 719 
Szczepaniak Paweł 1983 0:43:38; 27. 847 
Galasiński Arkadiusz 1982 0:44:00; 28. 335 
Kozłowski Piotr 1972 0:44:09; 29. 1212 
Wysocki Stanisław 1997 0:44:13; 30. 1314 
Wiktorowski Fabian 1976 0:44:14; 31. 260 
Budziszewski Damian 2001 LKB 0:44:32; 
32. 176 Woźniak Piotr 1981 0:44:37; 33. 
1159 Bednarski Arek 1981 LKB 0:44:40; 
34. 1544 Lewandowski Andrzej 1974 LKB 

Wyniki lubonian
7. Luboński Bieg Niepodległości (czytaj na str. 3) ukończyło 1396 osób, 
w tym 258 lubonian (86 kobiet i 172 mężczyzn)

0:44:40; 35. 192 Bukalski Zbigniew 1970 
0:44:49; 36. 208 Przytocki Marek 1976 CPR 
Poznań 0:44:50; 37. 1158 Zieliński Patryk 
2001 LKB 0:45:14; 38. 889 Frański Rafał 
1972 LKB 0:45:22; 39. 98 Rogowicz Arek 
1996 0:46:04; 40. 812 Dworaczyk Adam 
1977 0:46:14; 41. 1349 Szlenk Leszek 1981 
0:46:20; 42. 1412 Szpajer Bartosz 1987 Klub 
Maratończyka V LO w Poznaniu 0:46:22; 
43. 517 Budziszewski Sławek 1972 LKB 
0:46:36; 44. 282 Glapa Jacek 1976 0:46:44; 
45. 128 Anioła Jakub 1977 0:46:55; 46. 
320 Kopa Jacek 1976 0:46:56; 47. 1524 
Napierała Paweł 1984 0:47:01; 48. 488 
Strączek Sławomir 1984 0:47:06; 49. 
159 Piętka Kamil 1982 0:47:08; 50. 
272 Włoszyński Marek 1972 0:47:09; 
51. 150 Pigłowski Piotr 1973 Czarna 
Kula Poznań 0:47:25; 52. 901 Walkowiak 
Mikołaj 1994 Mateo 0:47:31; 53. 783 
Ćwikliński Robert 1976 0:47:33; 54. 
1422 Witkowiak Maciej 1978 0:47:34; 
55. 1155 Siuda Klaudiusz 2001 LKB 
0:47:48; 56. 25 Sajnaj Jarosław 1979 
Lucky LUZers 0:47:53; 57. 162 Jazy Szy-
mon 1984 0:47:54; 58. 270 Grzegorzewski 
Jan 1988 0:48:19; 59. 242 Zimny Paweł 
1974 0:48:26; 60. 160 Szafran Michał 
1981 0:48:31; 61. 177 Walkowiak Tomasz 
1984 GB Wielkopolscy Biegacze 0:48:31; 
62. 507 Siuda Marek 1968 LKB 0:48:36; 
63. 237 Nizio Marcin 1976 0:48:37; 64. 
811 Linkiewicz Jan 1999 L’Team 0:48:44; 
65. 689 Migdał Rafał 1973 0:48:49; 66. 
181 Kruger Sylwester 1968 OSP 0:48:49; 
67. 667 Górecki Krzysztof 1981 Botime 
0:48:54; 68. 993 Szaj Marek 1978 0:48:56; 
69. 244 Walkowiak Mateusz 1990 Mateo 
0:49:13; 70. 712 Walkiewicz Marek 1985 
Team Iga 0:49:14; 71. 557 Treć Paweł 
1988 LKS Zantyr Sztum 0:49:15; 72. 51 
Wosik Przemysław 1976 JKBH 0:49:16; 
73. 462 Tarasiewicz Szymon 1990 Ma-
teo 0:49:31; 74. 1413 Zawodny Mateusz 
1986 Alliance Team 0:49:33; 75. 73 Zajder 
Arkadiusz 1975 0:49:37; 76. 430 Deska 
Norbert 1975 0:49:47; 77. 68 Blaszka 
Roman 1958 0:49:48; 78. 717 Machała 
Robert 1977 0:50:08; 79. 614 Lewan-
dowski Marek 1958 0:50:18; 80. 807 
Kowalczyk Dariusz 1974 RDK Ser-
wis biega 0:50:19; 81. 694 Konieczny 
Aleksander 1994 0:50:27; 82. 1589 
Kocur Piotr 1979 0:50:43; 83. 1222 
Pawlak Mariusz 1986 0:51:09; 84. 
235 Szumiłowski Przemysław 1975 
0:51:19; 85. 867 Kowalski Jakub 1980 
0:51:27; 86. 1338 Bazarnik Artur 1971 
Kuźnia Triathlonu 0:51:27; 87. 1298 
Stachowiak Dominik 1998 0:51:37; 
88. 495 Grządzielewski Sławomir 1977 
0:51:44; 89. 353 Kosik Tomasz 1979 Co-
lian Logistic 0:51:45; 90. 860 Trąpczyń-
ski Tymoteusz 1994 Gigi Buon Team 
0:52:04; 91. 1173 Szopka Łukasz 1985 
0:52:22; 92. 916 Stecyniak Marcin 1986 
0:52:26; 93. 1588 Brodowski Cezary 1973 
0:52:45; 94. 535 Sowiński Grzegorz 1976 
0:53:01; 95. 596 Nowinka Krzysztof 1974 
0:53:04; 96. 501 Ambroży Jakub 1993 
0:53:32; 97. 1165 Mieczkowski Grzegorz 
1976 0:53:38; 98. 419 Snela Michał 1974 
0:53:44; 99. 360 Ciesielski Wojciech 1966 
Beiersdorf Sport Team 0:53:49; 100. 483 
Jackowski Jakub 1980 0:53:49; 101. 1248 
Dotka Ryszard 2000 0:53:49; 102. 1434 
Majkowski Robert 1988 Grupa Biegowa 
Lasek 0:53:55; 103. 954 Piotrowiak Szy-
mon 1979 0:54:02; 104. 43 Mączkowiak 
Jakub 1972 Marago�t Team 0:54:04; 105. 
942 Dembski Radosław 1981 0:54:14; 106. 

1480 Zatoński Michał 1977 0:54:22; 107. 
291 Kaźmierski Tomasz 1988 0:54:25; 108. 
1124 Krokowski Łukasz 1985 23 Team 
0:54:26; 109. 463 Wasielewski Błażej 
1983 0:54:26; 110. 785 Szwacki Michał 
1982 0:54:38; 111. 610 Dembski Grzegorz 
1977 0:54:48; 112. 1239 Walkowiak Ma-
ciej 1983 0:54:53; 113. 190 Czartoszew-
ski Paweł 1965 0:54:58; 114. 1249 Pięta 
Tomasz 1977 Topfarm 0:55:01; 115. 509 
Kamiński Jacek 1965 LKB 0:55:10; 116. 
778 Hadrych Marek 1974 0:55:16; 117. 
879 Linkiewicz Sebastian 1979 L’Team 
0:55:26; 118. 123 Prysiażny Wojciech 1981 
FC Barcelona 0:55:48; 119. 1581 Szajek 
Arkadiusz 1977 0:55:50; 120. 266 Wiza 
Łukasz 1981 0:55:55; 121. 196 Łuka An-
drzej 1987 0:56:05; 122. 64 Mączkowiak 
Filip 1988 Marago�t Team 0:56:10; 123. 
773 Lorenc Piotr 1977 0:56:14; 124. 352 
Walkowiak Piotr 1969 Mateo 0:56:22; 
125. 351 Szulc Mirosław 1951 0:56:34; 
126. 706 Padła Łukasz 1983 Lucky LU-
Zers 0:56:57; 127. 1006 Pawlak Waldemar 
1978 - 0:57:20; 128. 31 Kubala Maciej 
1971 K.B. Luvena SA 0:57:20; 129. 1274 
Barecki Dariusz 1983 0:57:40; 130. 
777 Taratajcio Adrian 1979 0:57:42; 
131. 480 Konieczny Arkadiusz 1982 
brak klubu 0:57:43; 132. 1179 Per-
czak Janusz 1990 0:57:53; 133. 827 
Pioterek Bartosz 1999 0:57:57; 134. 
1318 Jachnik Piotr 1981 0:58:05; 135. 
774 Jakubczyk Rafał 1981 Triboys 
0:58:10; 136. 263 Kot vel Kotyński 
Jan 1996 0:58:15; 137. 636 Ścigocki 
Łukasz 1992 LKB 0:58:20; 138. 1024 
Straśko Łukasz 1982 Dorado Team 
0:58:36; 139. 206 Linkiewicz Tomasz 
1972 L’Team 0:58:45; 140. 286 No-
wak Mariusz 1984 0:58:48; 141. 1473 
Gliszczyński Robert 1974 Beiersdorf 
Sport Team 0:59:04; 142. 1493 Radom 
Radosław 1967 0:59:08; 143. 966 We-
iss Krzysztof 1993 0:59:21; 144. 154 
Pniewski Witold 1979 0:59:30; 145. 
49 Kołcz Łukasz 1981 ZS Strzelec 
0:59:36; 146. 795 Szajek Łukasz 1985 
LKB 0:59:45; 147. 526 Tomporow-
ski Ariel 1989 0:59:51; 148. 278 Mo-
drzejewski Maciej 1972 0:59:56; 149. 
726 Małecki Piotr 1992 Kojoty Doro-
ty 1:00:12; 150. 631 Sobieraj Jarosław 
1979 31 Baza Lotnictwa Taktycznego 
Poznań-Krzesiny 1:00:32; 151. 1425 
Zięba Marek 1982 BBL Poznań 1:00:48; 
152. 653 Łobejko Andrzej 1972 31 Baza 
Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny 
1:01:02; 153. 399 Lewandowski Marcin 
1979 1:01:44; 154. 167 Dyk Piotr 1980 
Dwie Brody 1:01:51; 155. 1056 Szuman 
Daniel 1992 1:01:56; 156. 103 Woźniak 
Marcin 1987 1:02:33; 157. 560 Stefaniak 
Krzysztof 1983 Zgrupka Team 1:02:36; 
158. 296 Waśko Marcin 1988 1:02:50; 
159. 1177 Sitek Adam 1974 1:02:51; 160. 
1241 Szulda Łukasz 1981 1:03:47; 161. 
100 Rogowicz Artur 1987 1:05:08; 162. 
1603 Bartkowiak Leszek 1981 Sam Dla 
Siebie 1:05:10; 163. 102 Gus Tomasz 1981 
1:05:22; 164. 723 Giersz Jarosław 1978 
1:06:37; 165. 336 Kawicki Artur 1981 
1:07:50; 166. 759 Okupniak Mikołaj 1996 
OSP 1:09:37; 167. 740 Czartoszewski Piotr 
1989 OSP 1:09:38; 168. 139 Płóciennik 
Maciek 1975 Libra Team 1:09:42; 169. 393 
Kaczmarek Tomasz 1980 1:11:23; 170. 
342 Stachowiak Jakub 1988 # Drużyna 
M 1:11:24; 171. 1157 Mielcarek Michał 
1989 LKB 1:15:05; 172. 217 Waszkowiak 
Maciej 1978 Foki z Milwaukee 1:15:23.
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W październiku odnotowaliśmy 854 
różnych interwencji.
Działania kontrolne podjęte przez nas 
w  zakresie przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego w  rejonie Nowego 
Centrum Lubonia doprowadziły do pod-
jęcia 170 interwencji związanych z nie-
prawidłowym postojem lub zatrzyma-
niem pojazdów mechanicznych. Ich 
efektem stało  się m.in. nałożenie 32 
mandatów karnych kredytowanych.
Rozpoczynający się sezon grzewczy spo-
wodował, iż odnotowaliśmy 15 zgłoszeń 
dotyczących potencjalnego spalania nie-
czystości stałych w piecach do tego nie-
przeznaczonych.
Prowadziliśmy także kontrole miejsc 
publicznych, w  których najczęściej 
dochodzi do spożywania alkoholu. W 5 
przypadkach za wykroczenia wobec 
„Ustawy o wychowaniu w  trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prze-
prowadziliśmy postępowanie manda-
towe”.
Czterech właścicieli psów, którzy nie 
zachowali nakazanych i zwykłych środ-
ków ostrożności przy trzymaniu zwie-

rząt, zostało ukaranych grzywnami man-
datowymi.
Z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przeprowadziliśmy 
8 kontroli w  miejscach zamieszkania 
osób korzystających z pomocy tej insty-
tucji. Na potrzeby MOPS-u wykonaliśmy 
także 2 konwoje wartości pieniężnych.
Wspólnie z funkcjonariuszami Komisa-
riatu Policji w Luboniu przeprowadzili-
śmy 5 patroli szkolnych, których zasad-
niczym celem jest kontrola rejonów 
przyległych do lubońskich placówek 
oświatowych.
Współpracując z Policjantami braliśmy 
także udział w działaniach prewencyj-
nych związanych z akcją „Znicz”. Czyn-
nie uczestniczyliśmy w działaniach in-
terwencyjnych związanych z orkanami 
„Ksawery” i „Grzegorz”. Ponadto zabez-
pieczaliśmy ład i porządek podczas Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza 
Kondratowicza. Dbaliśmy również o bez-
pieczeństwo uczestników „Korowodu 
Świętych”, który przeszedł 31 paździer-
nika z kościoła pw. św. Barbary na cmen-
tarz para�alny przy ulicy Cmentarnej.

Straż Miejska

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986Wspaniała atmosfera, dużo pozytywnej 

energii i świetna zabawa – przy pięknej 
jesiennej pogodzie odbył się ostatni rajd 
rowerowy, połączony z grą miejską, zor-
ganizowany przez szkołę językową „Ger-
man” i lubońską „Zgrupkę”. Ruszyliśmy 
sprzed szkoły (ul. Dworcowa). Pojecha-
liśmy na ul. Niezłomnych, gdzie podzie-
liliśmy się na 3 grupy. Gra rozpoczyna-
ła się na Szachtach. Trzeba było dotrzeć 
do 7. punktów i tam rozwiązać zadanie 
po angielsku, aby otrzymać kolejną cyfrę 

numeru telefonu do tajemniczego agen-
ta, który jako jedyny znał miejsce mety. 
Wszyscy poradzili sobie doskonale, a na 
mecie mogli posilić  się pyszną zupą 
pomidorową (za wsparcie dziękujemy 
�rmie „Marago”). W przyszłym sezonie 
powtórzymy zabawę.
Już dziś szkoła „German” zaprasza na 
wycieczkę na jarmark bożonarodzenio-
wy do Görliz (2 grudnia 2017  r.). Po 
drodze wstąpimy też do Legnicy.

J.S.

Gra miejska z angielskim w tle

Q
Grupa biorących udział w grze miejskiej zorganizowanej przez szkołę „German”

QQ 01.10 – przy ul. 1 Maja zatrzymano 
nietrzeźwego kierowcę (1,2 promila).
QQ 03.10 – mieszkający w Poznaniu męż-

czyzna skradł w sklepie „Piotr i Paweł” 
w CH „Pajo” przy ul. Żabikowskiej kawę 
marki „Jacobs Kronung” (straty: 550 zł).
QQ 03.10 – w sklepie „Pomysł na prezent” 

przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 
spod sklepowej lady 
nieznany sprawca skradł 
portfel z dokumenta-
mi i gotówką (straty: 
400 zł).
QQ 03.10 – z  klatki 

schodowej jedne-
go z bloków przy ul. 
Jachtowej skradziono 
dwa rowery (straty: 
3 500 zł).
QQ 03.10 – z niezabez-

pieczonego warsztatu 
przy ul. Łąkowej skra-
dziono 18 katalizatorów 
przeznaczonych do 
złomowania (straty: 4 800 zł). W wyniku 
podjętych czynności sprawców zatrzymano 
i część skradzionego mienia odzyskano.
QQ 05.10 – zatrzymano sprawcę kradzieży 

odzieży (straty 1 400 zł) w jednym ze skle-
pów w CH „Factory” przy ul. Dębieckiej.
QQ 05.10 – w  lokalu gastronomicznym 

„Zielony Byk” przy ul. Poniatowskiego, 
nieznany sprawca przywłaszczył sobie 
telefon komórkowy (straty: 2 000 zł).
QQ 06.10 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie telefon komórkowy pozosta-
wiony w sklepie komputerowym przy ul. 
11 Listopada (straty: 1 440 zł).

QQ 07.10 – przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę (1,1 promila).
QQ 09.10 – przy ul. 11 Listopada zatrzymano 

kierującego pojazdem, pomimo że wcze-
śniej cofnięto mu ku temu uprawnienia.
QQ 09.10 – przy ul. 3 Maja zatrzymano 

mężczyznę posiadającego przy sobie 
narkotyki.
QQ 10.10 – przy ul. 

Żabikowskiej zatrzy-
mano podejrzane-
go o kradzież kawy 
w sklepie „Piotr i Pa-
weł” w CH „Pajo”.
QQ 11.10 – w skle-

pie NIKE w  CH 
„Factory” przy 
ul. Dębieckiej za-
trzymano sprawcę 
kradzieży obuwia 
o wartości 610 zł.
QQ 12.10 – przy ul. 

Południowej zatrzy-
mano nietrzeźwego kierowcę (0,9 promila).
QQ 12.10 – skradziono maskę silnika, zde-

rzak, atrapę chłodnicy, re�ektory przed-
nie oraz boczne od volvo zaparkowanego 
przy ul. Żabikowskiej (straty: 8 000 zł). 
Na miejscu zdarzenia technik krymi-
nalistyki zabezpieczył stosowne ślady.
QQ 12.10 – przy ul. Wschodniej zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (1,4 promila).
QQ 12/13.10 – skradziono katalizator od 

�ata zaparkowanego przy ul. Podgórnej 
(straty: 1 000 zł).
QQ 13.10 – obywatel Holandii przywłaszczył 

sobie lexusa należącego do mieszkańca 

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

Poznania, zaparkowanego przy ul. Dwor-
cowej (straty: 20 000 zł).
QQ 14.10 – na ul. Przy Autostradzie zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (2,4 promila).
QQ 16.10 – z  otwartego domu przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich nieznany 
sprawca, wykorzystując pozostawioną 
tam drabinę, skradł biżuterię, i gotówkę 
(straty: 30 000 zł).
QQ 17.10 – nieznany sprawca uszkodził 

toyotę zaparkowaną przy ul. Osiedlowej 
(straty: 3 000 zł).
QQ 17.10 – przy ul. Traugutta zatrzymano 

kierującego pojazdem, pomimo że wcze-
śniej cofnięto mu ku temu uprawnienia.
QQ 19.10 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie układ wydechowy od merce-
desa zaparkowanego przy ul. Sobieskiego 
(straty: 5 000 zł).
QQ 19.10 – przy ul. Północnej zatrzymano 

kierującego pojazdem, pomimo cofnię-
tych mu uprzednio uprawnień.
QQ 23.10 – skradziono hyundaia zapar-

kowanego przy ul. Sikorskiego (straty: 
48 000 zł).
QQ 24.10 – przy ul. 11 Listopada, w miej-

scu objętym monitoringiem, uszkodzono 
zaparkowaną tam skodę (straty: 1 000 zł).
QQ 25.10 – siedemdziesięciodwuletni 

mężczyzna jadący citroenem wjechał 
na czerwonym świetle na oznakowane 
przejście dla pieszych na ul. 11 Listopada 
i potrącił znajdującą się na nim kobietę. 
Poszkodowana doznała złamania miednicy 
i obrażeń głowy. Z odniesionymi obraże-
niami została przewieziona do szpitala.
QQ 27.10 – przy ul. Krętej zatrzymano 

nietrzeźwego kierowcę (2,2 promila).

QQ 29.10 – przy ul. Powstańców Wielko-
polskich zatrzymano kierującego pojaz-
dem pomimo cofniętych mu uprzednio 
uprawnień.
QQ 30.10 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano mężczyznę posiadającego przy 
sobie narkotyki.
QQ 30.10 – przy ul. Północnej zatrzymano 

kierującego pojazdem, pomimo że wcze-
śniej cofnięto mu ku temu uprawnienia.
Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży:  

116 111; www.116111.pl

Kolejne znakowanie rowerów – 27.11. 
w godz. 15-18; 04.12. w godz. 10-13 
i 18.12. w godz. 15-18, Komisariat policji 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Wyposażenie: jedno światło pozycyjne 
białe lub żółte, element odblaskowy, 
co najmniej jeden działający hamu-
lec oraz dzwonek. Potrzebny dowód 
osobisty i ewentualnie dowód zakupu 
roweru. Konieczne uczestnictwo osoby 
pełnoletniej w przypadku znakowania 
rowerów dzieci.   PAW

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, dla mieszkańców Wielko-
polski funkcjonuje bezpłatny „Policyjny 
telefon zaufania i 10 minut”: 800 130 
334. Infolinia jest czynna przez całą 
dobę, dyżurujący policjanci przyjmu-
ją od zgłaszających sprawy dotyczące 
szczególnie: braku reakcji lub przewle-
kłego oczekiwania na policję w sprawie 
zgłoszenia przestępstwa lub wykrocze-
nia, na informacje o ich sprawcach, gdy 
zgłaszający nie chce osobiście zawiado-
mić o przestępstwie i zachować anoni-
mowość, o ukrywających się osobach 
podejrzanych, a także działaniach lub 
powiązaniach przestępczych policjantów.

W październiku w Luboniu skra-
dziono 2 samochody, zatrzyma-
no aż 6 nietrzeźwych kierowców 
oraz 5 osób kierujących pojaz-
dami, pomimo że nie posiadali 
ku temu uprawnień. Policja za-
trzymała na gorącym uczynku 
lub w  bezpośrednim pościgu 
21 sprawców, 10 osób poszuki-
wanych (w tym dwie listem goń-
czym) oraz wylegitymowała 
376  osób. Ujawniono również 
trzy oszustwa internetowe.
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BAW SIĘ Z NAMI

Nasza krzyżówka

Baw się z nami - XI 2017
imię i 

nazwisko

podpis

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych

na łamach “Wieści Lubońskich” w przypadku wygranej.
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....................................................adres
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Droga miłośniczko, drogi miłośniku 
łamigłówek. Gratuluję, Natalce Rożek, 
która odgadła rozwiązanie rebusu z po-
przedniego numeru: GRZYBOBRANIE 
i krzyżówki: KOLOROWA JESIEŃ.
Teraz, w  listopadzie jesień nie jest już 
taka kolorowa. Listopad błoci i  płacze 
deszczem, znikają kolory, pojawia  się 
więcej szarości. Dzień staje  się coraz 
krótszy, noc dłuższa, a  pogoda mniej 
przyjazna. Ludzie  się wyciszają, wspo-
minają, chyba mniej się spieszą i mogą… 
świętować.
W listopadzie jest sporo świąt. Jak wia-
domo, 1 listopada – Wszystkich Świętych 
– to kościelne święto. 11 listopada ob-
chodzimy Narodowe Święto Niepodle-
głości, jedno z  najważniejszych świąt 

państwowych. Zostało ono ustanowione 
ku czci wielkiego wydarzenia, jakim było 
odzyskanie przez Polskę niepodległości 
po 123 latach niewoli. Jest też sporo 
innych ważnych dni, takich nietypowych 

świąt, niekoniecznie wszystkim znanych. 
I tak, np. 5 listopada możemy obchodzić 
Dzień Postaci z Bajek, 7 – Dzień Kotle-
ta Schabowego, 9 – Dzień Wynalazcy, 10 

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECI

Poziomo:
 4.  skryptor, przepisują-

cy rękopisy, kopista
 7.  klątwa kościelna, ekskomunika
 8.  zespół poglądów oparty na te-

zie nierówności ras ludzkich
 9.  zachwycanie się własną urodą
 10.  roczniki, kroniki
 11.  bóstwo księżyca i cza-

su z mitologii egipskiej
 13.  towarzyska przejażdżka konna
 15.  jedno z głównych 

bóstw hinduizmu
 16.  myśl przewodnia
 17.  narzędzie kowalskie słu-

żące do chwytania
 18.  rdzenna nazwa Irlandii
 20.  długi ganek z kolumna-

mi wewnątrz dziedzińca
 25.  utwór poetycki
 27.  wbicie piłki do bramki prze-

ciwnika w piłce nożnej
 28.  szafran
 29.  nestor
 30.  jedno z podziemnych 

bóstw hetyckich
 31.  przydomek nadany komuś
 32.  gafa

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, które po wpisaniu 
do kuponu należy do końca listopada, na kartce pocztowej, dostarczyć do redakcji 
(ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzucić do którejś z niebieskich 
skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. Wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło, wylosujemy nagrodę, którą ufundowała �rma MALIBU z ul. Sikor-
skiego.
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” brzmiało: 
„Czas na grzybobranie”. Nagrodę wylosowała: Janina Ciesielska z al. Jana Pawła II. 
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschod-
nia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

Pionowo:
 1.  bilet abonamentowy
 2.  kolegia, kompan, przyjaciel
 3.  święta, patronka śpie-

waków i chórów
 4.  nazwa plemion irańskich przy-

jęta przez Polaków w XVI wieku
 6.  niemoc, porażenie
 12.  japoński pas do kimona
 13.  rodzaj haczyka zamy-

kanego sprężyną
 14.  staropolska nazwa dzielnicy
 15.  w grze w siatkówkę i teni-

sie, mocne uderzenie piłki 
kierujące ją ukośnie w dół

 19.  srebrzysty miękki metal, na-
zwa pierwiastka chemicznego

 21.  rodzaj ciasta biszkopto-
wego i rolada mięsna

 22.  rodzaj damskiej marynarki
 23.  kochanek Afrodyty z mi-

tologii greckiej
 24.  konkurent
 25.  odmiana huraganu
 26.  wieczerza pierw-

szych chrześcijan

oprac. Bernard Stachowiak

– Dzień Jeża, 13 – Dzień Placków Ziem-
niaczanych. Na pamiątkę uchwalenia 
Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. a tak-
że Konwencji o  Prawach Dziecka 
w 1989 r., 20 listopada utworzono Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a 22 
– Dzień Kredki; rysujmy wtedy dużo, 
dzięki kredkom można wyrazić swoje 
uczucia i rozwijać wyobraźnię. Możemy 
sobie wróżyć w Andrzejki (30 XI), a po-

wstrzymać się od zakupów 25 listopada 
– w Dzień Bez Zakupów.
Jest też specjalny dzień, który lubią dzie-
ci. Jaki? Dowiesz się, gdy rozwiążesz 
rebus. Trzyliterowe hasło jest nazwą 
specjalnego dnia w listopadzie. Podaj też 
dzień (datę), w którym można obchodzić 
to nietypowe święto.
Ciepło pozdrawiam i czekam na rozwią-
zania.

Pani Literka
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BAW SIĘ Z NAMI / CO, GDZIE, KIEDY

Zabawa polega na odgadywaniu cieka-
wych i charakterystycznych miejsc w Lu-
boniu. Prosimy określić, co przedstawia 
opublikowana fotogra�a i gdzie obiekt się 
znajduje. Odpowiedzi można przesyłać 
(również pocztą elektroniczną), dostar-

czać do redakcji (ul. Wschodnia 23 a lok. 
62) albo wrzucać do niebieskich skrzy-
nek „Wieści Lubońskich” na terenie mia-
sta. Kartki z dopiskiem: „Zgadnij, co to” 
muszą być podpisane imieniem i nazwi-
skiem uczestnika konkursu. Wśród tych, 
którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, 
rozlosujemy upominki. Prosimy też 

o  nadsyłanie swoich propozycji (foto-
gra�i).
Opublikowane w  ubiegłym miesiącu 
zdjęcie przedstawiało siedzibę �rmy 
„Elmar” na ul. Przy Autostradzie z lotu 
ptaka, z ciekawie przystrzyżonym traw-

nikiem od strony drogi, przedstawia-
jącym logo �rmy. Spośród poprawnych 
odpowiedzi wylosowaliśmy tę, którą 
nadesłała Maria Banachowicz z  ul. 
Drzymały. Po odbiór niespodzianki za-
praszamy do redakcji (ul. Wschodnia 
23 a/62) w godzinach dyżurów.

(red)

Zgadnij, co to?

Q
Charakterystyczny budynek �rmy „Elmar” na ul. Przy Autostradzie. Na piętrze mie-
ści się tu również znana w Luboniu Sala Bankietowa „Lacerta”   fot. Hanna Siatka QQ Kochanej Babci, Kazimierze Nawroc-

kiej, z okazji urodzin – najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i spełnie-
nia marzeń składają Agata i Damian.
QQ Stu lat i jednego dnia dłużej z okazji 

urodzin dla Leo, Roberta i Cristal życzą 
przyjaciele z Kowbojskiego Miasteczka 
w Luboniu.
QQ Wszystkiego najlepszego z  okazji 

urodzin – dla Matki Krystyny Henciel 
i Ojca Leszka Henciel – życzą synowie 
Zbigniew i Dariusz.
QQ W dniu 50. urodzin Kochanemu Synowi, 

Przemkowi Banachowiczowi składam 
życzenia sukcesów w pracy i spełnienia 

marzeń. Aby uśmiech na Twej twarzy 
gościł, zdrowia, pomyślności, błogosła-
wieństwa Bożego i życia długiego z całego 
serca życzy Mama Maria
QQ Z okazji imienin – dr. inż. Stanisła-

wowi Malepszakowi – twórczych myśli, 
rychłego ukończenia dzieła oraz pogody 
ducha wspartego dobrym zdrowiem i bło-
gosławieństwem Bożym życzy redakcja 
„Wieści Lubońskich” i zarząd Stowarzy-
szenia „Forum Lubońskie”.
QQ Serdecznie dziękuję Panu Michałowi 

Madajewskiemu z �rmy „Onplast” Lu-
boń, za pomoc drogową udzieloną przy 
ul. Cmentarnej. Życzę dużo dobrego 
zdrowia. Alicja Grześkowiak

QQ Z okazji 45. rocznicy ślubu – Ko-
chanym Rodzicom i Dziadkom, Ste-
fanii i Aleksandrowi Nadobnikom 
– bukiet najwspanialszych życzeń, nie-
przemijającej miłości oraz doczekania 
w zdrowiu i szczęściu kolejnych ju-
bileuszy składają: Ania i Piotr z Da-
widem i Kacperkiem.
QQ Kochanym Rodzicom – Stefanii 

i Aleksandrowi Nadobnikom – z oka-
zji 45. rocznicy ślubu najserdeczniej-
sze życzenia wszelkiej pomyślności, 
spełnienia marzeń, zdrowia i  sił do 
pokonywania trudów życia składają: 
Magda i Marcin z Adrianem i Edytą.
QQ Z okazji pięknej, 45. rocznicy ślu-

bu – Kochanym Rodzicom Stefanii 

i Aleksandrowi Nadobnikom – naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
spokoju, pomyślności i  zdrowia na 
dalsze lata wspólnego życia składa-
ją: Magda, Marek, Patryk i Kamila.
QQ Z okazji 6. rocznicy ślubu Moni-

ki i Piotra Gaczyńskich – zdrowia, 
szczęścia i błogosławieństwa Bożego 
na dalsze wspólne lata życzą rodzice.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Stefania i Aleksander Nadobnikowie. 
Życzymy przyjemności. Prosimy o kontakt redakcją.

Kolacja we dwoje

Jak przesłać życzenia?
Życzenia do rubryk: „Z serca” i „Kolacja we dwoje” można kierować do re-
dakcji: e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl), SMS-em [pod numer 
71068 wysłać: TC.WLZSERCA.(treść życzeń do 160 znaków), koszt usługi – 1 zł 
netto (1,23 zł z VAT)], na kartkach (wrzucać do niebieskich skrzynek pocz-
towych na terenie miasta lub przynieść do redakcji, ul. Wschodnia 23A/62).

(red)

Z serca

Grupa Taneczno-Westernowa „Dallas 
Country” zaprasza na lekcje tańca do 
miasteczka kowbojskiego przy ul. Kwia-
towej  30. Pierwsze zajęcia odbędą  się 
bezpłatnie. Osoby z  dobrą prezencją 
i wyczuciem rytmu będą miały szanse 

zakwali�kować się do pierwszego składu 
grupy.
Lekcje odbywają się w czwartki, ew. piąt-
ki, po wcześniejszym umówieniu się.
Informacja na miejscu lub pod telefonem 
604 379 755 (Jack).

Club Country

Nauka tańca country

Terminy kolejnych znakowań rowerów w  Komisariacie Policji w  Luboniu (ul. 
Powstańców Wielkopolskich 42) w ramach programu prewencyjnego „Poznański 
Rower – Bezpieczny Rower”:
QQ 27 listopada, godz. 15-18
QQ 4 grudnia, godz. 10-13
QQ 18 grudnia, godz. 15-18

Rowery powinny być wyposażone w  jedno światło pozycyjne białe lub żółte, 
element odblaskowy, co najmniej jeden działający hamulec oraz dzwonek. Osoba, 
która chce przystąpić do programu powinna mieć ze sobą dowód osobisty i ew. 
dowód zakupu roweru. Konieczne jest też uczestnictwo osoby pełnoletniej w przy-
padku znakowania rowerów dzieci.

sierż. Kinga Koluszenko
Zespół Pro�laktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu

Zaznacz swój rower!

12 stycznia 2018 r. o godz. 19 w hali 
LOSiR z wyjątkowym koncertem świą-
teczno-noworocznym wystąpi w Luboniu 
zespół „Golec uOrkiestra”, który wykona 
w  góralskim klimacie najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. Grupa bawi 
pokolenia Polaków już od niemal dwu-
dziestu lat. Oprócz pop-folkowych utwo-
rów, od lat towarzyszą nam jej kolędy.
Sprzedaż biletów rozpoczęto 31 paź-
dziernika br. Są dostępne w Biurze LO-
SiR-u przy ul. Kołłątaja  2 (II  piętro) 

w  godz. 8.30-16; tel. 61  899  22  35 lub 
505 203 125 (forma płatności: gotówka). 
Bilety można także nabywać przez por-
tal: www.bilety24.pl
Ceny biletów: 45 zł (normalne) i 25 zł 
(ulgowe) – młodzież do 18 roku życia 
oraz po okazaniu Lubońskiej Karty Se-
niora lub Lubońskiej Karty Dużej Ro-
dziny. Dzieci do 5. roku życia wchodzą 
na koncert bezpłatnie.

A.S.
Patrz też na str. 14.

Kolędowy koncert Golców

Q
Zgadnij, co to za obiekt i gdzie się znajduje?   fot. Rafał Wojtyniak
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CO, GDZIE, KIEDY / OGŁOSZENIA 

Spis zapowiedzi imprez, spotkań, posiedzeń władz miasta, akcji, turniejów 
itp., zebranych w jednym miejscu. Apelujemy do organizacji i czytelników 
o przekazywanie nam tych informacji.

Co, gdzie, kiedy

Spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które prowadzą już działalność jak 
i  tych, którzy planują start w biznesie! Tadeusz Wojtaszak – kierownik Zespołu 
Obsługi Klienta Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z  o.o. 
omówi najważniejsze założenia Inicjatywy Jeremie2. Przedsiębiorcy poznają również 
punkt widzenia osoby, która o pożyczkę się ubiega.
Czym jest Inicjatywa Jeremie? Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach? Czy 
to się opłaca? Na co zwrócić uwagę? Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi.
Dodatkowych informacji udziela Angelika Stefaniak – inspektor ds. promocji, tel. 
61 813 00 11, w. 12.

RG

Środki unijne dla firm!
Rada Gospodarcza Miasta Luboń serdecznie zaprasza przedsiębiorców 
na spotkanie 29 listopada o godz. 10, do sali sesyjnej Urzędu Miasta, 
w sprawie źródeł �nansowania działalności gospodarczej z pożyczek 
Jeremie

QQ 14 listopada, godz.  19 – otwarcie 
wystawy pt. „Wiesław Frąckowiak – 
malarstwo” – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97
QQ  17 listopada, godz. 17 – warsztaty 

decoupagu – Ośrodek Kultury, ul. So-
bieskiego 97 – odpłatność 20 zł
QQ  18 listopada, godz. 12 – „Głoskiestra 

eksperymentalna” – sobotnia audycja 
Teatru „Kulturka” dla dzieci – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  20 listopada, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Piotr Goryniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Adam Dworaczyk – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42; Marek Samulczyk – 
Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Katarzyna Frąckowiak – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97
QQ  20 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł
QQ  21 listopada, godz.  18 – Wieczór 

poezji śpiewanej pt. „Tobie...” w ramach 
salonu poetycko-muzycznego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł

QQ  22 listopada, godz. 12 – „Porusza-
jące ludzkie losy. Historie w angielskim 
i norweskim wydaniu” – wykład dr n. 
hum. Anny Urban – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  22 listopada, godz. 17 – „Czerwony 

kapturek”, czyli środowe spotkanie z te-
atrem – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
QQ  24 listopada, godz. 9 i 11 – zabawa 

andrzejkowa dla dzieci – Ośrodek Kul-
tury, ul. Sobieskiego 97 – grupy zorga-
nizowane po wcześniejszym zgłoszeniu 
– wstęp 5 zł
QQ  25 listopada, godz. 10-13 – wyciecz-

ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)
QQ  25 listopada, godz. 12 – „Mały na-

ukowiec, czyli sobotnie eksperymento-
wanie” – Biblioteka Miejska, ul. Żabi-
kowska 42 – wstęp 5 zł.
QQ  27 listopada, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych – 
Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska  42 
– wstęp 5 zł

QQ  28 listopada, godz. 17 – Spotkanie 
z dietetykiem, czyli „O zdrowiu na talerzu 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp wolny.
QQ  29 listopada, godz. 12 – „Problemy 

z wolnością, czyli o odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę” – wykład dr. Ada-
ma Dworaczyka – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  29 listopada, godz. 17 – „Hej piosen-

ka!” – andrzejkowe karaoke – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  30 listopada – przedstawienie dla 

dzieci pt.: ”Brzdękobrzdęccy” (Filhar-
monia Pomysłów) – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł (grupy 
zorganizowane po zgłoszeniu)
QQ  2 grudnia, godz. 10-13 – wyciecz-

ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)
QQ  2 grudnia, godz. 12 – „Ludzki głos” 

– sobotnia audycja dla dzieci połączona 
ze wspólnym kolędowaniem – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  4 grudnia, godz. 16-18 – dyżury rad-

nych dla mieszkańców: Andrzej Okupniak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Teresa Zygmanowska – Biblioteka Miej-
ska, ul. Żabikowska 42; Tomasz kołodziej 
– Gimnazjum nr 1, ul. Armii Poznań 27; 
Dorota Franek – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
QQ  4 grudnia, godz. 17 – Kino „Kamera” – 

projekcje nowości �lmowych – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  5 grudnia, godz. 17 – Wielkie Mi-

kołajkowe Ognisko – plac zabaw przy 
Ośrodku Kultury, ul. Sobieskiego 97 – 
patrz też str. 14

QQ  5 grudnia, godz. 17 – „Polskie po-
wstania narodowe” – cykl wykładów hi-
storyka Michała Szwackiego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
QQ  9 grudnia, godz. 17 – Środowe spotka-

nie z teatrem, czyli spektakl mikołajkowy 
w wykonaniu Teatru „Duet” z Krakowa 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ  10 grudnia –  20. Turniej Mikołaj-

kowy UKS „Jedynka” – hala LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2
QQ  11 grudnia, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ  12 grudnia, godz.  18 – spotkanie 

z poezją śpiewaną w wykonaniu Janu-
sza Raptusa-Waścińskiego – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  16 grudnia, godz. 12 – bożonarodze-

niowy teatrzyk „Kamishibai” – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
QQ  18 grudnia, godz. 16-18 – dyżury 

radnych dla mieszkańców: Paweł An-
drzejczak – Urząd Miasta, pl. E. Boja-
nowskiego 2; Jakub Bielawskik – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42; Piotr 
Izydorski – Gimnazjum nr 1, ul. Armii 
Poznań 27; Hieronim Gawelski – Ośro-
dek Kultury, ul. Sobieskiego 97
QQ  18 grudnia, godz. 17 – Kino „Ka-

mera” – projekcje nowości �lmowych 
– Biblioteka Miejska, ul. Żabikowska 42 
– wstęp 5 zł
QQ 1 stycznia, godz. 10-13 – wyciecz-

ka Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej – bilety (15 zł normalny, 
12 zł ulgowy), rezerwacja: infolubon@
gmail.com, 61 813 00 72 i 500 287 325 
(Ośrodek Kultury)

oprac. HS
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Korepetycje
QQ Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-238 IX-II)
QQ Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
QQ Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-249 X-XII)
QQ Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
QQ Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
249 X-XII)
QQ Doktor nauk przyrodniczych udziela lekcji 

biologii, chemii i biochemii na wszystkich 
poziomach nauczania. Tel. 601 947 721   (h-
239 X-XI)
QQ Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 757 522   
(h-239 X-XI)
QQ Matematyka, niemiecki – dojazd; tel. 

600 351 347   (b-317 VIII-XII)
QQ Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
QQ Matematyka, niemiecki – dojazd, tel. 

600 351 347   (b-317 IX-XII)
QQ 697 748 835 korepetycje – matematyka, 

�zyka, dojazd do ucznia, gimnazjum, liceum, 
matura   (r-279-XI)
QQ 514 730 001 korepetycje – angielski, nie-

miecki, wszystkie poziomy nauczania, dojazd 
do ucznia   (r-279-XI)
QQ Matematyka, �zyka – doktor nauk �zycz-

nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-271-XI-I)

Praca
QQ Poszukujemy osób do pracy w serwisie sprzą-

tającym na obiekcie w Komornikach. Dobre 
warunki, mile widziane osoby ze stopniem 
niepełnosprawności; tel. 666 604 766   (h-XI)
QQ Murarz podejmie współpracę; tel. 602 380 172   

(r-X-XII)
QQ Stolarnia Luboń zatrudni pracownika na 

½ etatu; tel. 502 390 846   (r-XI)
QQ Agencja ochrony zatrudni osoby z orze-

czeniem o niepełnosprawności. Praca w Ko-
mornikach. Tel. 531 533 200   (h-XI)
QQ Przyjmę do pracy w gastronomii. Pomoc 

kuchenna/kucharz. Rejon Wiry. Mile widziane 
prawo jazdy kat. „B”; tel. 501 720 846   (r-XI-I)

Usługi
QQ Karcher – czyszczenie: dywanów, wy-

kładzin, tapicerek meblowych i  samocho-
dowych. Czyszczenie, konserwacja skór – auto 
– dom. Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. 
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   
 (r-274-XI)

OGŁOSZENIA

Zgony

Śluby

11.10.2017 r.
QQ Grażyna Podbylska ur. 1953 r.

15.10.2017 r.
QQ Małgorzata Owczarczak ur. 1961 r.
QQ Adam Sroczyński ur. 1937 r.

19.10.2017 r.
QQ Zo�a Chojnacka ur. 1923 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika USC Luboń

03.10.2017 r.
QQ Czesława Leśniak ur. 1954 r.

09.10.2017 r.
QQ Marian Gierszewski ur. 1934 r.

21.10.2017 r.
QQ Michał Szwedziak  

 i Anna Niedźwiecka  
 (ślub zawarty w Kłodawie)
W październiku zawarto 8 związków 
małżeńskich, tylko jena para wyraziła 
zgodę na publikację danych.

13.10.2017 r.
QQ Mateusz Rozwadowski  

 i Barbara Maciejewicz

„Jest taka granica cierpienia, za którą się 
uśmiech pogodny zaczyna.”

Grażynko

Właśnie Twojego pogodnego uśmiechu, 
dobra i  serdecznej obecności w  naszym 
życiu – tego nam zabraknie.
Ze smutkiem i zatroskaniem przyjęliśmy 
wiadomość o  zakończeniu Twojej walki 
o  życie. Byłaś wspaniałą kobietą, żoną, 
mamą, babcią, sąsiadką i naszą koleżanką z Lubońskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.
Byłaś z  nami na wykładach, spotkaniach, wypadach rowero-
wych i wycieczkach. Razem poznawaliśmy ciekawe i nieznane 
miejsca, uczestniczyłaś w wydarzeniach i uroczystościach w na-
szym mieście. Z zaangażowaniem i ciekawością świata dzieliłaś 
z nami swój czas. Re�eksje nad życiem i Twoje dobre rady – to 
zapamiętamy.
Czuliśmy Twoją troskę o najbliższych, ale także zatroskanie i po-
moc w trudnych chwilach życiowych Twoich przyjaciół i znajo-
mych. Za to dzisiaj dziękujemy i zapamiętamy.
Grażynko, jesteśmy razem w Twojej ostatniej ziemskiej drodze, 
pozostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach jako pogodna, 
ciekawa dobrej przyszłości i radości życia osoba.
Mężowi Adamowi i  najbliższym składamy serdeczne wyrazy 
współczucia. 

Rada Programowa i Słuchacze LUTW

Ogłoszenia drobne

Bezpłatne ogłoszenia drobne w sprawie pracy można kierować do redakcji: 
e-mailem (adres: redakcja@wiescilubonskie.pl) oraz na kartkach (wrzucać 
do niebieskich skrzynek pocztowych na terenie miasta lub przynieść do re-
dakcji, ul. Wschodnia 23A/62).
Przypominamy, że jako bezpłatne przyjmujemy ogłoszenia, które doty-
czą oferowania stanowiska pracy (np. przyjmę fryzjerkę, poszukujemy 
magazyniera itp.) lub, jeśli osoba �zyczna poszukuje stałego zatrudnienia  
(np. elektryk z prawem jazdy kat. B szuka pracy).    (red.)

Ogłoszenie o pracę

Zarząd, członkowie klubu, trenerzy, zawodnicy  
oraz sympatycy KS LUBOŃSKI 1943 składają wyrazy współczucia

Rodzinie
śp. Stanisława Wojskiego

zmarłego prezesa klubu
Zapamiętamy go jako wielkiego sympatyka klubu,  

człowieka pogodnego i wielkiego serca.
Zostaniesz zawsze w naszej pamięci.

Q
Grażyna Podbylska 
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OGŁOSZENIA

ALARMOWE
QQ KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
QQ POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
QQ POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
QQ STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
QQ STRAŻ MIEJSKA

 ul. Dworcowa 1,
 pn.-pt. 6.00 – 22, sob. 6 – 14
 z pt. na sob. i na niedz. 22 – 6 
 tel. 61 813 19 86, fax 61 813 90 91
QQ POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
QQ POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

QQ ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
QQ  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
QQ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
QQ  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
QQ PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
QQ  Centrum Zagospodarowania Odpadów – 
 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
QQ  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

QQ  ZARZĄD TRANSPORTU  
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/
QQ STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
QQ POCZTY

– ul. Wschodnia 22/19 C,  
tel. 885 900 926, 885 901 303  
pn. – pt. 8 – 19, sob. 9 – 12

– ul. Żabikowska 62, tel. 885 870 559, 
pn. – pt. 8 – 19, sob. 10 – 14

– ul. Poniatowskiego 18, tel. 887 857 694,  
pon. 10 – 20, wt.–pt. 8 – 19

– ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 02 64,  
pon. 10 – 20, wt. – pt. 8 – 18
QQ LEKARZ  PIERWSZEGO  KONTAKTU

 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, w niedziele i święta pomoc 

doraźna - patrz Pogotowie Ratunkowe
- Pielęgniarski Ośrodek „PANACEUM” 

 ul. Cieszkowskiego 2 lok 1B 
tel. 61 813 12 11
QQ  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
QQ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
QQ GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
QQ APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 282 17 72, pn.-pt. 8 – 19, sb. 9-14

– „Złoty Lek”, ul. Żabikowska 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 – 21

– „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 (narożnik 
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

– „Noki”, ul. 11 Listopada 28,  
 tel. 61 810 10 06, pon. – pt. 8.00 – 20,  
sob. 8.00 – 14

- „Osiedlowa”, ul. Żabikowska 62,  
tel. 61 810 25 70, pn.-pt. 7.30-19, sob. 8-14
QQ KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

QQ BANKOMATY 
- PKO BP – ul. Sikorskiego (24h)
- PeKaO S.A. – ul. Poniatowskiego (24h)
- SBL – pl. E. Bojanowskiego 2
- WBK – ul. Kościuszki 57/59 (24h)
- CH Pajo – ul. Żabikowska 66 
- CH Factory – ul. Dębiecka 1
- CH Intermarche - ul. Żabikowska 53 
- CH Venus - ul. Sobieskiego (24h)

INSTYTUCJE PUBLICZNE
QQ URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
o�ce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
QQ BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
QQ MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
QQ KOŚCIOŁY

- 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. Sobieskiego 81, tel. 61 813 06 70

- Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskie-
go – pl. E. Bojanowskiego, tel. 61 813 01 22

- św. Jana Pawła II – ul. Źródlana,  
 tel. 61 869 19 13
QQ MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
QQ BIBLIOTEKA MIEJSKA

 http://www.biblub.com.pl,
- ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72,  

pon., wt., śr. 11-19; czw., pt., sob. 9-15
- Filia nr 3 – Zakłady Chemiczne (Przychod-

nia), tel. 785 874 382, pn. 10 – 18,  
wt., śr. 8 – 16 
QQ OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
QQ  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

QQ PRZEDSZKOLA
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. Bo-

janowskiego 6, tel. 500 405 422
- 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. 881 693 625
- Tajemnicza Wyspa, ul. Kopernika 4;  

tel. 694 994 700
- Piotruś Pan, ul. Niezłomnych 3b 

tel. 783 718 115 
tel. w języku angielskim 785 933 349

- U 7 Krasnoludków, ul. Buczka 21D 
tel. 665 322 262

QQ SZKOŁY PODSTAWOWE
- Nr 1, ul. Poniatowskiego 16,  

tel. 61 813 04 92
- Nr 2, ul. Żabikowska 40,  

tel. 61 813 03 92
- Nr 3, ul. Dąbrowskiego 2a,  

tel. 61 813 04 42, tel. 61 810 28 38
- Nr 4, ul. 1 Maja 10, tel. 61 813 03 81
- Nr 5, ul. Kołłątaja 1, tel. 61 893 23 16
- Szkoła Podstawowa i Punkt Przed-

szkolny im. św. Filipa Neri 
 ul. Armii Poznań 27,  tel. 793 130 703
QQ GRUPY AA 

- Avanti  śr. godz. 18, Ośr. Kult.  
ul. Sobieskiego 97

- Do Przodu pt. godz. 18 (ostatni pt. miesiąca 
mityng otwarty) salka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP, pl. E. Bojanowskiego 6
QQ  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  LUBOŃSKI

Skład
Rafał Marek – przewodniczący, Małgorzata 
Szajek – pełnomocnik Burmistrza Miasta, 
Romualda Suchowiak – sekretarz, członko-
wie: Katarzyna Andrzejczak, Grażyna Leciej, 
Jan Panek, Michał Szwacki

Kontakty
QQ Pełnomocnik Burmistrza – wtorki, godz. 

13 – 15, piątki 13 – 15 – Urząd Miasta, tel. 
663 504 894 lub e-mail: wozik@lubon.pl
QQ świetlice środowiskowe z elementami so-

cjoterapii – SP 1, SP 3, SP 4 – godz. 14 – 18, 
SP 2 – godz. 14 – 17
QQ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuza-

leżnienia – ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33
QQ Grupa AA „Awanti” – ul. Sobieskiego 97 

(budynek Ośrodka Kultury) – środa, godz. 18
QQ Grupa AA „Do przodu” – salka Zgroma-

dzenia Sióstr Służebniczek NMP pl. E. Boja-
nowskiego 6 – piątek, godz. 18.30

Msza św. w intencji alkoholików 
i ich rodzin
QQ trzecia niedziela miesiąca, godz. 15 – Sank-

tuarium bł. Edmunda Bojanowskiego (kapli-
ca sióstr służebniczek), pl. E. Bojanowskiego

LUBOŃSKIE  CENTRUM  PROFILAK-
TYKI
ul. Poniatowskiego 20, II piętro

Luboński Telefon Zaufania
- przeciwdziałanie przemocy i  pro�laktyka 
uzależnień – tel. 665 520 920 w godz. 19 – 20

Bezpłatne porady prawne
QQ Łukasz Marcinkowski – porady prawne 

w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy – pierwszy i ostatni poniedzia-
łek miesiąca, godz. 18 – 20; tel. 600 814 575

Dyżur psychoterapeuty
QQ Jacek Urbaniak – uzależnienie od alkoholu 

i przeciwdziałanie przemocy – wtorki 16 – 20 
(kontakt przez pełnomocnika Burmistrza: 
663 504 894)

Punkt informacyjno-konsultacyj-
ny (narkomania, uzależnienia 
behawioralne, m.in. komputer, 
smartfone, hazard)
QQ Anna Hausa-Jarmoszyńska – środa 17 – 

19 (kontakt przez pełnomocnika Burmistrza: 
663 504 894)

Porady psychologa dzieci i  mło-
dzieży
QQ Natalia Ciesielska – czwartek 17 – 19 

(kontakt przez pełnomocnika Burmistrza: 
663 504 894)

Mediacje, fachowa pomoc w trud-
nych rozmowach
QQ Paulina Kukorowska-Adamska – piątek 

17 – 19

Możesz sobie pomóc
GMINNA  KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  (GKRPA)

QQ Karcher: tel. 664 222 905   (h-202 VIII-
-XI, II-III)
QQ Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
QQ Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (r-231 X-XI)
QQ Płytki, malowanie, szpachlowanie, panele, 

płyty G-K, inne; tel. 696 896 204   (b-318 X-XI)

Nieruchomości
QQ Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-251 X-XII)
QQ Kupię mieszkanie (do 40 m2) w Luboniu, 

zadłużone lub do remontu , tel. 662 082 269 
i 602 316 224   (h-277 XI)
QQ Pracujący, niepalący poszukuje pokoju 

w Luboniu; tel. 732 766 419   (h-282 XI)

Inne
QQ Sprzedam meble pokojowe – meblościankę 

dł. 3,60, wys. 2,15 m (5 elementów), 2 fotele, 
ławę i wersalkę (możliwość sprzedaży osob-
no). Cena całości – 700 zł; tel. 693 840 105 
(po godz. 20)   (h-278 XI)



PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

dr med. W. Skorupski

KARDIOLOG
gabinet: Poznań, ul. Palacza 86

rejestracja telefoniczna codziennie

tel. 61 86 19 740
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SZYBKOSCHNĄCY
KARCHER 
czyszczenie dywanów,

wykładzin i verticali
(żaluzje pionowe),
tapicerki meblowej

i samochodowej
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GABINET 
LEKARZA 

RODZINNEGO

lek. med. JAN BANASIUK
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku

Luboñ, ul. R. Maya 1A
rejestracja 618 900 485

gabinet 618 994 861
(F3073)

SZAFY WNĘKOWE
MEBLE NA WYMIAR: 

* KUCHENNE
* BIUROWE
* SKLEPOWE
* I INNE

TEL. 782 252 563
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AUTO KASACJA
FHU Budmat - Oborniki

Za auta płacimy gotówką
Wystawiamy zaświadczenia

o demontażu pojazdu

        tel. 608 588 590

       602 216 932tel. 
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Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl
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prowadzenie ksiąg rachunkowych 
i podatkowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
prowadzenie kadr i płac
sporządzanie  i elektroniczne wysyłanie 
deklaracji ZUS
możliwość odbioru dokumentów u klienta
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NAJSKUTECZNIEJSZA
PRASA
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Piżamy Koszule Podomki

 
pon. - pt. 10-18
sob. 10-14

Poznań, ul. Ściegiennego 47a
(przy cmentarzu górczyńskim)

tel. 61 662 03 76
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Specjalistyczny sklep z 20-letnim stażem

od XS do 7X - przystępne ceny, dobra jakość

(Y
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3
3
)

PRACA NA PRODUKCJI

Oferujemy:
- umowę o pracę od 1. dnia pracy
- wysokie zarobki (do 3 tys. netto)
- terminowość wypłat
- bardzo dobre warunki pracy
- miłą atmosferę :)

Wymagania:
- podstawowa obsługa komputera
- chęci i zapał do pracy
- brak przeciwwskazań do pracy w nocy
- brak przeciwwskazań do dźwigania
- książeczka sanepidowska

KONTAKT: 723 060 489

Firma znajduje się w Komornikach. Możliwe wspólne dojazdy z innymi 
pracownikami z niektórych miejscowości.

Szukamy pracowników na stałe, nie na sezon, tak więc osoby 
zainteresowane „dorobieniem” proszę o nie składanie aplikacji.

Firma produkująca opakowania dla przemysłu farmaceutycznego 
poszukuje pracowników na stanowiska produkcyjne.
Praca polega na obsługiwaniu maszyn, przeglądaniu towaru, 
nadzorowaniu procesu montażowego, montażu ręcznym półproduktów.
Praca jest 3-zmianowa (rano, popołudnie, nocki) w systemie 
czterobrygadowym (również w weekendy).
Wymaga cierpliwości i dokładności, nie jest na akord.
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Sprzedaż Wynajem

Zarząd najmem

Twój pośrednik w Luboniu

Rafał Antkowiak

603 678 861
aaclassic.gratka.pl 

aaclassic.bon@wp.pl
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NIERUCHOMOŚCI

Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588
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ul. Żabikowska 47
(ryneczek naprzeciwko SP2)

 PRACOWNIA TAPICERSKA 

tel. 697 135 253
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Meb le  na  zamówien ie

Pro jek towan ie  meb l i

Renowac ja  meb l i

Tap ice rka  samochodowa

KARCHER
CZYSZCZENIE TAPICERKI MEBLOWEJ, 

WYKŁADZIN I DYWANÓW.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

TAPICERKI SKÓRZANEJ

503 580 354
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNE
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NAPRAWA
PROTEZ

ZĘBOWYCH
(możliwe również

na poczekaniu)
.

TEL. 602 178 989

(F
3
1
4
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Niepubliczny Specjalistyczny

Zespół Opieki Zdrowotnej “ART-MED”
Luboń, ul. Ks. Streicha 27, tel. 618 139 923, fax 618 139 257

umowa z NFZ
Chirurg                       Laryngolog                        Neurolog
                                                                    

Poradnie czynne od poniedziałku do piątku: 8.00-20.00
Rejestracja w godzinach działalności przychodni!
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-małe zabiegi -małe zabiegi
-badanie słuchu -również wizyty domowe

EEG



PORADY CHIRURGICZNE
lek. med. RYSZARD LESIŃSKI

SPECJALISTA-CHIRURG

WTOREK 16-17

GABINET LEKARSKI
ul. Wspólna 25/3
61-479 Poznań

tel. 61 830 05 98
kom. 600 265 343

(W
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Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
1
0
7
6
) PRZYJMĘ STOLARZA

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99

(F
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Mariusz Frąckowiak
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)

KALORYFERY
Markowe

nowe i używane

500 200 478, 618 193 076
Puszczykowo, pn.-pt. 8-17

. . zasobniki    pompy c.o.
. . bojlery    piece c.o.
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SZAFY WNÊKOWE

Luboń, ul. Długa 6 
61 8105 520, 601 719 742

www.goryniak.pl

Ekspozycja
czynna:

 pn-pt 14.30-18
 sob. po ustaleniu

telefonicznym

ZABUDOWY, GARDEROBYZABUDOWY, GARDEROBY

Naprawa pralek 

 

tel. 501 315 761

automatycznych i zmywarek
oraz sprzedaż używanego 
sprzętu agd z gwarancją.
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6
)

(B6098)

USŁUGI KSIĘGOWE
KSIĘGA PRZYCHDÓW 

I ROZCHODÓW
RYCZAŁT, VAT, ZUS, JPK

602 578 473

W Babskiej Szafie każda 
Pani znajdzie coś dla siebie!
odzież najnowszych kolekcji 
polskich producentów
biżuteria oraz dodatki
bony upominkowe

Serdecznie zapraszamy:
ul. ks. Streicha 33 A
pon. - pt. 10 - 18
sob.     10 - 14 www.facebook.com/babskaszafka
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Luboń, ul. Paderewskiego 29
tel. 61 810 24 35, 603 317 256

(Y
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)

oprawa prac dyplomowowych,
magisterskich, książek, 
czasopism, inne

introligatorskie
PEDIATRA

WIZYTY DOMOWE

(Y
6
0
8
7
)

lek. med. Wojciech Musiałkiewicz 

tel. 693 80 00 44
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   prawa jazdy kat. A,B,C,D,E
   szkolenie e-learningowe
   ADR / doradcy ADR
   kwalifikacji wstępnej
   szkolenie okresowe (kierowcy kat. C, D co 5 lat)
                                   

LIGA OBRONY KRAJU
Ośrodek Szkolenia Kierowców

w Poznaniu ul. Czechosłowacka 108
zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:zaprasza na kursy:

informacje i zapisy:
www.lok.org.pl; biuro.oskpoznan@lok.org.pl

tel. 61-830-10-96, 516-196-933
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www.wesolymaluszek.com.pl

SKLEP INTERNETOWY
.

WESOŁY MALUSZEK

tel. 696 282 495

(K
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Artykuły dla niemowląt

Artykuły dla kobiet w ciąży

Meble dziecięce na zamówienie

Wózki

Zabawki

i wiele innych…

TRANSPORT
WYWROTKĄ

piasek
żwir
ziemia
gruz
beton towarowy
drewno i inne

A także transport pojazdem krytym

tel. 692 078 128, www.matmel.pl
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6

4
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0
)
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NAPRAWA
PRALEK

wszystkie

kom. 504-274-213
tel. 618 331 296

Laureat konkursu
“Najlepsze w Polsce” (B

6
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)

SPRÊ¯YNY
JULIUSZ MICHALAK

motoryzacyjne i specjalne
Luboñ

ul. Armii Poznañ 38
tel./fax 813-16-95

wyrób - sprzeda¿

(B6025)

szerokoœæ z piórem 95 mm (120)

16
 m

m
 

(2
0 

m
m

)

szerokoœæ krycia 85 mm (112)
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DOMKI
OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)
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FIRMA MEB-TECH
PIOTR KOCHNER

zabudowy korytarza
meble kuchenne
meble na wymiar
meble biurowe 
i do przedszkoli
usługi stolarskie

tel. 0-600 063 032
e-mail: mebtechkochner@gmail.com

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P

6
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PRALKI
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki

(P
6
1
6
4
)

Paweł Dobrowolski

CENTRUM
OPAŁU

(K
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Najlepszy węgiel

692 515 643

USŁUGI
TRANSPORTOWO-TOWAROWE do 3,5T

(W
6
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)

Tani wywóz, przewóz wszystkiego
szybko, solidnie

tel . 501 223 965

Od 1991 roku prowadzimy kompleksową obsługę firm w zakresie:
Doradztwo podatkowe
Księgowość (pełna, KPiR, ryczałt, ewidencje VAT, ...)
Kadry i płace
ZUS  elektronicznie
.

Luboń ul. Władysława Reymonta 17
(stara ul. J. Mazurka 17) 
czynne od  pn. do pt. w godz. od 9.00 do 16.00            

tel. 61 8102 458
kom. 601 769870   
calculus@calculus.com.pl
www.calculus.com.pl

BIURO RACHUNKOWOŚCI „CALCULUS”
Ewa Ceglarek

Doradca podatkowy nr 00984

(F
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5
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REGENERACJA FILTRÓW DPS
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Protetyka - bezpłatn ie  w  ramach  NFZ
Leczenie ,  Chirurgia

Protezy  z  zatrzaskami
Korony  i  mosty  porcelanowe

Naprawy  protez  na  poczekaniu
Odbudowa  na  implantach

RTG  i  RVG
62-030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 690 173 000
www.masterdental.pl    e-mail: masterdental@tlen.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 8-20
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TRANSPORT WYWROTKĄ DO 3T
ŻWIR

PIASEK

GRUZ

ZIEMIA

siatkomax@onet.pl

OGRODZENIA, SIATKI, PŁOTY
MONTAŻ (Y6022)

785 100 335

TKĄ DO 3T

Nowo otwarta Restauracja

 CZERWONEKRZESŁO
Luboń, ul. 11 Listopada 53

Zaprasza wt. – niedz. 12-20
Od wtorku do piątku danie dnia

16 zł (zupa + danie główne)

Organizujemy uroczystości okolicznościowe 
(chrzciny, komunie, stypy itp.)

tel. 798 316 388

(Y
1
4
4
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)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl
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L HURTOWNIA
CZĘŚCI

JAPOŃSKICH
I KOREAŃSKICH

LAKIERY 
W SPRAYU

MIESZALNIA KOMPUTEROWA

LAKIERY
SAMOCHODOWE

I PRZEMYSŁOWE

(P6045)



ZAPRASZA
 NA BADANIA POJAZDÓW

DO NOWO OTWARTEJ 
STACJI KONTROLI POJAZDÓW

LIGA OBRONY KRAJU

tel: 669 055 036   ul. Czechosłowacka 108, Poznań

pon.-pt. 7 - 20, sob.  7 - 14 (Y
6
3
3
0
)
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UBEZPIECZENIA
OFERUJEMY PE£EN

PAKIET UBEZPIECZEÑ
POJAZDÓW MECHANICZNYCH,

MIESZKAÑ, BUDYNKÓW,
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FIRM

KONSULTACJE I DORADZTWO

NAJTANIEJ OC
czynne:

pn-pt 10-18, sob 10-14

Luboñ, ul. 11. Listopada 104
tel. 61 899-21-64, kom. 601-318-367

(K6041)

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.pl
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KONSTRUKCJE  STALOWE
SPAWANIE  ALUMINIUM

KRATY PŁOTY BRAMY SCHODY

( )62-030 Luboń,  ul.Pułaskiego 6 tel. 06 1  8102-938, fax 8933-746
Kom. 602177144         Kom. 602177145           www.almetplast.pl 
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI
lek. med. JAN BANASIUK

GABINET CZYNNY pn-pt: 8.00-12.00, dodatkowo w pn, wt, czw: 16.00-18.00

ul. dr. Romana Maya 1a (przy Zak³adach Chemicznych), tel. 618 900 485, tel. 618 994 861

- porady internistyczne
- EKG

- badania profilaktyczne 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- badania kierowców
- możliwe przejęcie opieki 

lekarskiej (profilaktycznej) nad 
pracownikami zakładów pracy

Posiadamy LABORATORIUM ANALITYCZNE czynne od 7.30-9.30

(F
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STANISŁAW BEDNARCZUK

Luboń ul. Dojazdowa 5
tel./fax: +48 61 810 52 55 tel. kom. 501 864 319

e-mail: haaspol@haaspol.pl
www.haaspol.pl

        Nasza firma posiada w swojej ofercie: 
       Poręcze, balustrady 
      Daszki 
     Obudowa słupów stalą nierdzewną lub aluminium 
    Obróbka stali nierdzewnej: spawanie, itd. 
   Portale windowe 
  Usługi w zakresie gięcia i cięcia blach 
 I wiele innych zleceń na indywidualne zamówienia 
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Kompetentne doradztwo
25-letnie doświadczenie

SZAFY  WNĘKOWE 

garderoby, 

zabudowy

na wymiar

www.mebsto.p l
507-578-559 (P
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MEBLE NA WYMIARMEBLE NA WYMIAR
www.agkmeble.pl

KUCHNIE NA WYMIAR
SZAFY, GARDEROBY
MEBLE ŁAZIENKOWE

SALON MEBLOWY, LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 33 - pawilon
tel. 665 545 545, 601 516 353, 692 060 767; e-mail: biuro@agkmeble.pl

(P6018)

GARNITURY - PRODUCENT

Sklep firmowy: Wiry k./Poznania, ul. Laskowska 75
tel. 61 899 91 05, kom. 694 993 144  pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

HURT-DETAL

Iwona Pilc www.ubrania-wiry.pl

SPODNIE - MARYNARKI

GARNITURY - PRODUCENT
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- dopasowanie do sylwetki gratis
- końcówki serii -60%

IZMARK
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ŻALUZJE
      ROLETKI
VERTICALE
      MOSKITIERY
ROLETY ZEWNĘTRZNE
      MARKIZY
PRODUKCJA - MONTAŻ - SERWIS

Luboń, ul. J. III Sobieskiego 2

tel./fax 618 932 649
   kom. 601 712 606   

www.izmark.pl

LODÓWKI
ZAMRAŻARKI

61-8755-555    601-586-312
NAJTANIEJ U KLIENTA

EXPRESOWO
LUBOŃ - WSCHODNIA

(F6167)

72
www.wimax-meble.pl

Irena i Adam Basińscy
Luboń, ul. Podgórna 19B, www.wegiel-lubon.pl      

tel. 61 8 105 213,  kom. 502 302 388      

Bond-Rembud
Remonty mieszkań
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie
płytki, panele
docieplanie budynków
sucha zabudowa typu GK
cyzelowanie
tynki maszynowe lekkie

507 168 967 (W
6
0
3
5
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SOLARIUM
FRYZJER

FRYZJER
KOSMETYKA

LUBOŃ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 9

LUBOŃ
UL. PONIATOWSKIEGO 66A

618 992 182 618 139 187

www.malibulubon.pl

ZAPRASZAMY !

SOLARIUM

(F
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG

73

KOMINIARZ
mistrz kominiarski
Jacek Chrzanowski

czyszczenie przewodów 
 kominowych
przegl¹dy roczne 
 i usuwanie usterek

opinie w celu pod³¹czenia 
 urz¹dzeñ gazowych
odbiory
doradztwo

618 192 538, 503 092 500, kominjch@o2.pl
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KARDIOLOG
Dr med. Roman Klimas

GABINET: Luboń, narożnik ul. Wschodnia 25 / al. Jana Pawła II
30 00

Czynny: Pn., Śr.: 16 -19

PRÓBY WYSI£KOWE, EKG, HOLTER, ECHO-SERCA

Rejestracja telefoniczna - tel. 813-10-31

STOMATOLOG
00 00poniedziałki: 15 -19

lek. stom. Zofia Klimas

U B E Z P I E C Z E N I AU B E Z P I E C Z E N I A
Zapraszamy:

pon. - pt. : 11 - 18
Z N I Ż K I

P R O M O C Y J N E !
62 - 030 LUBOŃ

ul. Sobieskiego 55 A
(CH “Venus”)

602 506 572 

w l g o r n a @ a g e n t p z u . p l
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Luboń, ul. Akacjowa 1

KOMINIARZ
BARKOM
Mistrz kominiarski Sebastian Kowalski
tel. 790-518-241 e-mail: barkom1313@gmail.com

- czyszczenie kominów
- roczne przeglądy budynków (kominowe i gazowe)
- odbiory budynków
- montaż wkładów kominowych do kotłów gazowych 
  oraz kominków
- podłączenie kuchenek gazowych
- wystawianie opinii do podłączenia urządzeń gazowych
- remonty, uszczelnianie kominów
- wentylacja, klimatyzacja - doradztwo, przeglądy
- naprawa instalacji gazowych
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Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
Luboń, ul. Powstańców Wielkopolskich 48, tel. 61 8 139 002

Czynne: pn.-pt. 7-19, sob. 7-13 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

AUTO-SZYK
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Uwaga! Dojazd do stacji kontroli od ul. Paderewskiego

MAŁGORZATA WOŹNA
SIEDZIBA:  64-426 ŁOWYŃ, UL. NADJEZIORNA 2

ODDZIAŁ: 62-030 LUBOŃ, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 35
Łowyń: tel. 95 748 50 73, kom. 607 513 067 

Luboń: tel. 607 891 110, E-MAIL: br_storno@interia.pl

BIURO RACHUNKOWE 
STORNO

Działa na rynku od 2007 r. Licencja Ministra Finansów nr 16377/2006

(Y
3
4
2
1
)

Czynne: Luboń – pon. i czw. 10-17, Łowyń – pon.-pt. 10-17

Zapraszam! Pierwszy miesiąc tylko 1 zł.

DOSTAWA TOWARU:
20 listopada

oraz 4 grudnia.

MARKOWA ODZIEŻ UŻYWANA
ZE SKANDYNAWII

Luboń

ul. Żabikowska 22a   

GODZINY OTWARCIA:
Pon-Pt.  10 - 18
Sobota   9 - 13
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)BEAR - LOCK-  blokady

-  alarmy
-  zabezpieczenia indywidualne
-  auto gaz
-  auto klima
-  centralne zamki
-  auto karcher

-  elektryka
-  mechanika
-  diagnostyka
-  haki holownicze
-  znakowanie pojazdów
-  czujniki cofania
-  przyciemnianie szyb

ul. Powstańców Wlkp. 4 A, 62-030 Luboń, tel. 61 813 16 65, 61 893 39 39
www.niedzwiedz-lock.pl, e-mail: serwis@niedzwiedz-lock.pl

Zabezpiecz swoje auto przed kradzieżą.
Montujemy m.in. autoalarmy, immobilisery i blokady mechaniczne.

Zapytaj o promocje na nasze usługi i artykuły.
Zadzwoń i umów się na montaż.

CENTRUM SERWISOWE POJAZDÓW
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NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

GINEKOLOGIA-PO£O¯NICTWO

(B3028)

Prof. Jacek KoŸlik
Diagnostyka i leczenie

G³owica brzuszna i dopochwowa

USG
Rejestracja telefoniczna

61 813 00 04
602-312-392
LUMEDICA

Luboń, ul. ŻABIKOWSKA 63

ZAK£AD BUDOWLANO-REMONTOWY

“DACH - SERWIS”
Tomasz Jurga

Zak³ad dyplomowany

oferujemy:
- prace blacharsko-dekarskie
- prace ciesielskie
- oceny techniczne wykonastwa pokryæ 
  dachowych przu zakupie nieruchomoœci

Luboñ, ul. Nowa 1c
kom. 0604-214 390

tel. 0-618 934 466
www.dach-serwis.net

e-mail: biuro@dach-serwis.net

(F3070)

CZŁONEK KOMISJI TECHNICZNEJ 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DEKARZY

ZATRUDNIĘ BLACHARZY DEKARZY!

PRZYJMĘ
UCZNIÓW

Michał Kropiński
11 listopada 7
62-030 Luboń

tel. 61 810 41 95
kom. 502 601 016

e-mail: kropekmk@interia.pl
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- auto alarmy
- immobilizery
- centralne zamki
- czujniki cofania
- elektryczne szyby
- zabezpieczenia indywidualne

- auto monitoring
- haki holownicze
- car audio
- CB radio
- auto elektryka
- rozruszniki
- alternatory

KROPEKKROPEK
AUTO ALARMY AUTO ELEKTRYKA

MONTAŻ-SERWIS
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa i regulacja okien i drzwi, wymiana szyb i uszczelek
montaż nawiewników i zabezpieczeń antywłamaniowych
ROLETKI, PLISY I MOSKITIERY NA WYMIAR W CENACH 

PRODUCENTA
BEZPŁATNY POMIAR I WYCENA

www.oknojaknowe.pl (F
3

1
3
7
)

SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961
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Diagnostyka i leczenie
nietrzymania moczu

UMOWA Z NFZ
NZOZ Poradnia

Ginekologiczno-Położnicza
“FORTE-MED”

(W budynku
“ART - MED”)

tel. 505 467 179

LUBOŃ, ul. Streicha 27

GODZINY PRZYJĘĆ:

dr D. Rogal-Przybylak
śr. 15-18, pt. 8-12

dr K. Komuniecki
pn. 8-18, wt. 14-19,

śr. 8-15

(F
6
0
1
5
)

Rejestracja telefoniczna
w godz. pracy poradni

ginekologicznej

korony i mosty porcelanowe
prace z własnego laboratorium

protezy natychmiastowe i bezklamrowe
leczenie zachowawcze

wybielanie

IMPLANTY

czynne pn.-pt.
16.30-20.00

soboty - wizyty umówione

618-99-10-27
601-405-254

  profilaktyka i leczenie zwierząt 
       domowych i egzotycznych
  zabiegi stomatologiczne, w tym:
       ultradźwiękowe usuwanie 
       kamienia nazębnego  
  zabiegi chirurgiczne
  pełne badanie krwi
  szczepienia profilaktyczne  
  badanie USG, RTG, EKG
  biopsja cienkoigłowa 
  badanie cytologiczne 
  pochwy suk 
    (określanie dni płodnych)

(F3061)

SZCZEPIENIA PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE

GABINET
WETERYNARYJNY

dr Paweł Antosik
specjalista chirurg

Luboń, ul. Siostry Faustyny 1

USŁUGI
MALARSKIE
604 345 047

     20 lat
doświadczenia

20% zniżki
z kuponem
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(Y6058)

(F3004)

PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA

tel. 61 899 21 23
Luboñ, ul. Staszica  52

pn.-pt.: 11.00-13.00 i 15.00-19.00, sob.: 11.00-14.00

lek. wet. Michał Beyer
SKLEP INTERNETOWY:
www.vetzoo-lubon.pl
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ul. Ks. Streicha 37 
 tel./fax 618 130 755, kom. 607 374 545

KMT, GERDA,

regulacja i konserwacja okuć okiennych ROTO, WINKHAUS,
SIGENIA-AUBI, MACO, G-U
regulacja i konserwacja okuć drzwiowych KMT, GERDA,
PORTA i drzwi drewnianych
naprawy okien i drzwi
wymiana uszczelek
wymiana klamek okiennych, drzwiowych
kontrola prawidłowego montażu
wymiana paska lub linki (rolety)

(Y6114)

SERWIS OKIEN I DRZWI

WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37
   61 813 07 55, 607 374 545 

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

(Y6103)
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rok założenia 2001

OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  
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UW
AGA!

Zm
iana siedziby

GABINET LEKARZA RODZINNEGO
lek. med. Hanna Krzyżańska

ul. Romana Maya 1a (przy Zakładach Chemicznych) 
tel. 618 900 485

Leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (bezpłatnie)

(F3036)

- badania laboratoryjne
- EKG

- porady ambulatoryjne
- wizyty domowe

GABINET ul. Streicha 25/29 siedziba ART-MED, tel. 618 139 923
lek. med. Hanna Krzyżańska i lek. med. Kamila Zawieja    

Gabinety czynne od poniedziałku do piątku

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Zapraszamy do Poradni Specjalistycznych
            w ramach umowy z  

Pracownia rtg., USG, Rektoskopia, 
Punkt pobrań krwi - laboratorium

Odpłatnie:
medycyna pracy (badania również 

na terenie zakładów pracy)

(Y
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0
)

Kwalifikacje i skierowania 
do PET-u, rezonansu
i tomografu w naszej 
siedzibie w Poznaniu

Centrum Medyczne HCP
- szpital Poznań, 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 194

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne HCP

im. św. Jana Pawła II
Lecznictwo Ambulatoryjne

Oddział w Luboniu, ul. Lipowa 60

Certyfikaty

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
              dr Marlena Kałużna

CHIRURG        dr J. Solarski
ORTOPEDA    dr J. Materniak, dr A. Okręt, 
                          dr K. Spychalski
NEUROLOG   dr J. Trajgis, dr M. Kołtek  

GINEKOLOG      dr J. Frankiewicz
KARDIOLOG      dr A. Śmierzchała
LARYNGOLOG  dr M. Kałuża
PSYCHOLOG     mgr H. Lenartowicz
CHIRURG            dr L. Lenartowicz

Niepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki ZdrowotnejNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(skrzyżowanie z ul. Poniatowskiego)
czynne: pon.-pt.: 8-18  sob.: nieczynnetel. 61 8 303 318



61 8130 813

           Otwarte
00 00      pon. - pt. 7 -21

00 00sob. 8 -15
(pod kominem)
Luboń, ul. Armii Poznań 49 (dawniej Auto-Ziem) Uwaga! Podczas przeglądu sprawdzanie gratis (na życzenie klienta)

      amortyzatorów         płynu układu chłodzenia         płynu hamulcowego

(P
6
1
5
2
)

Hala
przeglądów

Badanie VAT dla Urzędów Skarbowych

BEZDOTYKOWA  MYJNIA  SAMOCHODOWA

Hala
myjni

00 00Czynna 9 -21

SPRZEDAŻ GRUZU 
Z RECYKLINGU

NA PODBUDOWY DRÓG, 
PLACÓW, PARKINGÓW

tel. 61 8105 645

Przeglądy rejestracyjne wszystkich typów pojazdów
ZAPRASZAMY
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specjalista stomatologii ogólnej
Luboń, ul. Leśmiana 10
 (od Poniatowskiego)

Korony pełnoceramiczne i licowane
Protezy zębowe
Wybielanie, kosmetyka jamy ustnej
Leczenie zachowawcze i chirurgiczne
dzieci i dorosłych

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

Porady - Gratis
Nagłe przypadki na telefon 61 893 12 50, 504 227 043

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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STOMATOLOG
ANNA MILANOWSKAANNA MILANOWSKA

Milmed

pon, śr, pt: 15-20; wt, czw: 9-15; sob: 9-12 
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TEL. 664 222 905
DOJAZD GRATIS

DOKŁADNIE I TANIO

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICEREK

MEBLOWYCH,
SAMOCHODOWYCH

i SKÓRZANYCH

KARCHER
z LUBONIA

(B3019)

BIURO US£UG 
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:
●wykonanie projektów wszystkich obiektów,
●wydawanie opinii rzeczoznawcy budowlanego,
●wykonywanie inwentaryzacji,
●udzielanie porad w zakresie prawa budowlanego.
POLECAM BEZPŁATNE KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE
                            ZAPRASZAM

PEDIATRIA OGÓLNA
schorzenia
pulmonologiczne

schorzenia 
gastroontorologiczne

z poradnictwem żywieniowym
dr med. Andrzej K. Hyżyk

Luboń, ul. Okrzei 42
tel. kom. 602 780 031
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

62-030 Luboń, ul. Dożynkowa 7A; tel. 61 813 15 18, kom. 602 555 346
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Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

WYSTAWIAMY 
FAKTURY VAT Montaż:

- Radia
- Alarmy
- Blokady

Michał Roszak

Klimatyzacje
-napełnianie

Niedźwiedź Lock* NOWOŚĆ * WYMIANA OPON

(Y6007)
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