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Grudzień dla redakcji Niezależnego Mie-
sięcznika Mieszkańców jest okazją do 
wspomnień. 28 lat temu w grudniu wy-
dawaliśmy pierwsze, wówczas podziem-
ne pismo 2-stronicowy „Biuletyn” Sa-
morządowego Komitetu Obywatelskiego 
przekształconego później w  „Przegląd 
Luboński”. Rok później, w  grudniu 
1990  r. ukazały  się pierwsze „Wieści 
Lubońskie” już jako o�cjalny zarejestro-
wany miesięcznik lokalny. 
Przy tej okazji pragnę podziękować i po-
zdrowić wszystkich, którzy to czasopi-
smo tworzyli i tworzą. Nie sposób wy-
mienić ponad setki osób, które przewi-
nęły się przez naszą redakcję (uczynimy 
to może przy jakimś okrągłym jubile-
uszu). Oczywiście bez odbiorców, czyli 
naszych kochanych czytelników służba 
nasza nie miałaby sensu. Dlatego wielki 
ukłon oraz gorące pozdrowienia. Dzię-
kujemy za wszelkie sygnały, pomoc 
w gromadzeniu materiałów i podpowie-
dzi tematów. Jeśli dzięki prasowej inter-
wencji komuś pomogliśmy, a świadectwa 
takie są – to potwierdza potrzebę nasze-
go bytu. Wszystkich, którzy artykułami 
w „Wieściach Lubońskich” czuli się ura-

żeni – przepraszamy. Szczególnie prze-
praszam wszystkich nauczycieli, u któ-
rych, zdaje się „ma na pieńku”. To może 
tyle czułości, kombatanctwa i … 
Zawsze do usług

Piotr P. Ruszkowski 
redaktor naczelny

OD REDAKCJI

 Polecamy:

Od redakcji ................................. 2

Temat miesiąca ......................... 3

Dobre, bo ..............................5-10

Co nowego ........................ 11-15

Gorące tematy .................. 16-20

Samorząd ........................... 21-23

Sól w oku ............................ 23-25

Ludzkie sprawy ................ 26-32

Ludzie  ................................. 32-34

Historia ................................ 35-36

Kultura ................................. 37-45

Z para�i ............................... 45-46

Oświata ............................... 47-51

Sport .................................... 51-56

Policja – Straż .................... 56-59

Baw się z nami  ................. 69-61

Co Gdzie Kiedy ........................62

Ogłoszenia  ........................ 63-65

Informator luboński ..............65

Ogłoszenia  
reklamowe ......................... 65-80

Piotr P. Ruszkowski (redaktor naczelny),  
Hanna Siatka (zastępca redaktora naczelnego),  
Jan Błaszczak,  Stanisław Malepszak (członek hono-
rowy redakcji), Jerzy Nowacki, Paulina Sawicka,  
Beata Stempczyńska, Władysław Szczepaniak,  
Maria Wieczorek, Rafał Wojtyniak, 
Paweł Wolniewicz

Piotr P. Ruszkowski

PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Biuro ogłoszeń:
   Redakcja "Wieści Lubońskich" (w godz. dyżurów)
    tel./fax: 61 810 43 35, kom. 609 616 290, 609 616 277
    e-mail: redakcja@wiescilubonskie.pl
    Biblioteka Miejska 
    (pon., wt., śr. 12 – 19; czw., pt. 9 – 15; sob. nieczynna)

Cennik:
    ogłoszenie drobne  – 1 zł od słowa (+VAT)
    nekrolog – 10 zł (+VAT)
 

Akwizytorzy:
-  Paulina Sawicka – tel. 513 064 503
-  Paweł Wolniewicz – tel. 606 620 668
-  Katarzyna Frąckowiak – tel. 608 132 289
-  Władysław Szczepaniak – tel. 691 469 029

    reklama (Redakcja nie odpowiada za treść reklam)  
     - wydanie papierowe (moduł podstawowy – ok. 5x5 cm)
       37 zł (+VAT), wielokrotnie już od 22,20 zł
     - www – 220x220 px – od 80 zł/mc (więcej na: www.wiescilubonskie.pl)

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„FORUM LUBOŃSKIE”

Wydawca:
Niezależnego Miesięcznika Mieszkańców

oraz „Rocznika Historycznego Lubonia”

(Y
6
0
0
3
)

ŻYCZY DOBREGO ROKU 2018

Koniec sezonu

MAJĄ  
27 LAT

Wśród śpiewu kolęd, zapachu pier-
ników i świątecznej aury, życzymy 
Wam tego, o czym każdy z Was marzy. 
Jednym zadumy i spokoju, a innym 
wigilijnego zgiełku. Góry prezentów 
lub tego jednego, najważniejszego. 
Jednym świąt w  ojczyźnie, innym 
na obczyźnie. Jednak każdemu, bez 
wyjątku, świąt zdrowych, pełnych 
miłości i  wzajemnej życzliwości. 
A  w  nowym roku życzymy Wam 
spełnienia marzeń i  planów oraz, 
aby kartki kalendarza zapełniały 
tylko miłe chwile.

Redakcja „Wieści Lubońskich”
i Zarząd Stowarzyszenia  

„Forum Lubońskie” n
Lorenzo Lotto – „Boże Narodzenie”

n
Życząc szampańskiego humoru na 
sylwestrową noc! i dobrego 2018 roku
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inwestycyjnego, o istnieniu 
„Listu” dowiedział  się od 
nas, i po analizie jego treści 
przygotował oficjalne 
„Oświadczenie dla gazety” 
(czytaj obok). Oba pod-
mioty (inwestor – NCS-
-Bud i generalny wykonaw-
ca – CMX Park 2) nie chcą 
mówić o szczegółach rela-
cji między sobą oraz o spo-
sobie rozwiązania umowy, 
co do którego prowadzą 
spór. Traktują te sprawy 
jako dotyczące wyłącznie 
stron kon�iktu. Nie wyklu-
czone, że spór znajdzie �-
nał w organach sprawiedli-
wości. Inwestor zapewnia, 
że nie będzie to miało 
wpływu na mieszkania 
przy Wschodniej 19.

Wizyta inwestora
Podczas spotkania, na które przybył sam 
prezes zarządu NCS-Bud sp. z o.o. (po-
wołana przez działające od 1993 r. i pra-
cujące głównie na eksport Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe NCS), Jarosław 
Szkopek, w towarzystwie dwóch przed-

stawicieli agencji „Mission Public Rela-
tions” (Marek Szewczak i Hubert Mać-
kowiak), dowiedzieliśmy się, że NCS-Bud 
będzie kontynuował budowę w oparciu 
o inwestora zastępczego – koordynatora 
prac między wykonawcami, z którymi 
podpisywane są właśnie umowy. W prze-
ciwieństwie do poprzedniej sytuacji, 
z wykonawcami będzie rozliczać się bez-
pośrednio inwestor. Jednym z nich po-
zostaje �rma Handel i Usługi Budowla-
ne Krzysztof Wróbel sp. z o.o. z Kramska, 
konińskie (kompleksowa realizacja 
obiektów budowlanych), która nie do-
kończyła robót rozpoczętych pod zarzą-
dem spółki CMX Park 2. Zapewniono 
nas, że klienci nie powinni się niepoko-
ić, ponieważ inwestycja jest realizowana 
w oparciu o rachunek powierniczy i ich 
pieniądze są chronione przez bank. 
O poważnych zamiarach inwestora mają 
świadczyć poniesione nakłady, 
obecność dźwigów na placu 
budowy (wypożyczonych za 
dużą opłatą) oraz ciągła ochro-
na terenu. Co do obaw o sta-
bilność budynku usłyszeliśmy, 

TEMAT MIESIĄCA

Pod szczególną uwagą
Mieszkający w sąsiedztwie budowy, prze-
chodnie oraz faktyczni i  potencjalni 
klienci �rmy NCS z Poznania, która od 
8 lat próbuje w  tym miejscu postawić 
blok z ok. 140. mieszkaniami, pytają (ci 
pierwsi – z ciekawości, ci ostatni – z nie-
pokojem), dlaczego po kilku miesiącach 
wzmożonych, fachowych prac prowa-
dzonych na tym trudnym terenie 
w  1.  połowie roku, inwestycja po raz 
kolejny stanęła? Przy fundamentach 
niezabezpieczonej przed zimą budowli 
i  w  podziemnej kondygnacji przyszłej 
hali garażowej gromadzi  się woda, co 
budzi obawy o stabilność budynku. Po-
jawiły się plotki o trudnościach �nanso-
wych inwestora, niezapłaconych rachun-
kach, nieuregulowanych przez general-
nego wykonawcę należnościach wobec 
podwykonawców, o  odstąpieniu od 
budowy i syndyku…
To ponowny zastój w historii tej budowy. 
Najpierw inwestor borykał się z pierw-
szym wykonawcą i wodami gruntowymi, 
potem pod bacznym okiem mieszkań-
ców NCL, urzędników i  pasjonatów 

ochrony środowiska musiał zlikwidować 
staw, który powstał w wykopie pod fun-
damenty bloku. Przyroda rozgościła się 
w nim na dobre, tworząc ekosystem dla 
ryb, żab, kaczek i  roślinności wodnej. 
Z tempa i jakości wznowionych na po-
czątku tego roku prac można było wnio-
skować, że tym razem budynek nareszcie 
powstanie („Wieści Lubońskie” od po-
czątku relacjonowały przebieg robót przy 
tym najdłużej budowanym bloku 
w NCL).
Zapytany przez nas o  powody wstrzy-
mania robót, przedstawiciel spółki ode-
słał nas do treści „Listu do klientów” 
zamieszczonego na stronie: Wschod-
nia19.pl (czytaj obok), po czym, by wy-
jaśnić sytuację na budowie, inwestor 
spotkał się 5 grudnia z „Wieściami Lu-
bońskimi”. Generalny wykonawca – 
CMX Park 2 sp. z o.o. z Poznania – któ-
remu inwestor zarzuca brak profesjona-
lizmu w sposobie prowadzenia procesu 

Pechowa inwestycja?
Od kilku miesięcy na placu budowy przy ul. Wschodniej 19 w Nowym 
Centrum Lubonia (NCL) znów nic się nie dzieje. Pytaliśmy u źródeł o powody

cd.  
na str. 
17

n
Wraz z przybyłymi na spotkanie inwestorem i towarzy-
szącymi mu przedstawicielami agencji PR wizytowali-
śmy plac budowy przy ul. Wschodniej 19 – inwestycji, 
którą lubonianie zaczynają nazywać pechową. Roz-
mówcy „Wieści Lubońskich” zastrzegli sobie ujawnianie 
wizerunku   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Woda przy fundamentach sięgająca 
ponad metr wysokości, a wewnątrz hali 
garażowej ok. 0,80 m, budzi obawy co 
do stabilności budynku w gliniastym 
gruncie   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zgodnie z oświadczeniem inwestora 
i zdjęciami, które nam przesłał, sys-
tem drenarski wokół inwestycji przy 
ul. Wschodniej 19 jest gotowy    
fot. arch. NCS-Bud

Oświadczenie dla gazety

Spółka z dużym zaskoczeniem przyjęła 
twierdzenia zawarte w oświadczeniu 
NCS-Bud sp. z o.o. z dnia 14 listo-
pada 2017 roku umieszczonym na 
stronie internetowej inwestycji pro-
wadzonej przez NCS-Bud sp. z o.o. 
w Luboniu przy ul. Wschodniej 19. 
Czujemy się w obowiązku zaprote-
stować i poinformować opinię pu-
bliczną, iż okoliczności zakończenia 
współpracy CMX Park  2 sp. z o.o. 
z NCS-Bud sp. z o.o. były odmienne 
od przedstawionych w powyższym 
oświadczeniu. CMX Park 2 sp. z o.o. 

stanowczo zaprzecza zarzutom In-
westora, w tym w szczególności 
twierdzeniom dotyczącym rzeko-
mego nieprofesjonalnego działania 
naszej spółki jako Generalnego Wy-
konawcy. W dniu dzisiejszym kance-
laria reprezentująca CMX Park 2 sp. 
z o.o. na zlecenie spółki, wystąpiła 
do NCS-Bud sp. z o.o. z wezwaniem 
do zaprzestania naruszeń jej dóbr 
osobistych poprzez rozgłaszanie 
nieprawdziwych informacji na jej 
temat. Jeżeli wezwanie powyższe nie 
odniesie skutków, spółka zamierza 
wystąpić na drogę sądową celem 
ochrony jej wizerunku.

NCS-Bud sp. z o.o. w swym oświadczeniu 
pominęła, że to spółka CMX Park 2 sp. 
z o.o. jako pierwsza odstąpiła od umowy 
zawartej z NCS-Bud sp. z o.o. z uwagi 
na nierealizowanie przez inwestora jego 
obowiązków wynikających z  umowy 
oraz przepisów prawa.

Jednocześnie podkreślamy, że spółka 
CMX Park 2 sp. z o.o. nie ponosi winy 
za wstrzymanie robót w ramach inwe-
stycji przy ul. Wschodniej 19 w Luboniu 
i stanowczo sprzeciwia się rozpowszech-
nianiu w środkach masowego przekazu 
fałszywych informacji na ten temat.

CMX PARK 2 sp. z o.o.

Pismo do klientów

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować, iż re-
alizowana przez naszą Spółkę NCS 
Bud sp. z  o.o. inwestycja polegająca 
na budowie budynku wielorodzinne-
go w Luboniu przy ul. Wschodniej 19 
jest w trakcie realizacji i będzie kon-
tynuowana w sposób, który zapewni 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
przed końcem 2018 roku.
W ostatnim okresie prace na budowie 
zostały wstrzymane z  powodu roz-
wiązania przez naszą Spółkę umowy 
z generalnym wykonawcą inwestycji, 
tj. �rmą CMX Park 2 sp. z o.o. w Po-
znaniu.
Z powodu nieprofesjonalnego działa-
nia zdecydowaliśmy się na rozwiązanie 
umowy z ww. generalnym wykonawcą 
i na samodzielne dokończenie inwestycji 
w systemie „construction management”.
W najbliższym czasie planujemy za-
kończyć ostatecznie uzgodnienia z no-
wymi wykonawcami, którzy zastąpią 
dotychczasowego generalnego wyko-
nawcę, co pozwoli zapewnić sprawną 
kontynuację inwestycji.
Konsekwencją ww. zmian będzie ko-
rekta harmonogramu inwestycji, który 

będzie przewidywał przesunięcie za-
kończenia inwestycji na IV  kwartał 
2018 roku.
Z powodu zaistniałej sytuacji wstrzy-
maliśmy krótkookresowo podpisywanie 
umów deweloperskich do czasu podpi-
sania umów z nowymi wykonawcami, 
co powinno nastąpić w ciągu miesiąca.
Planujemy, że przygotowywane obecnie 
umowy deweloperskie we współpracy 
z naszym Biurem Sprzedaży, tj. Celka 
& Frąckowiak Real Estate, zostaną pod-
pisane w grudniu 2017 roku.
Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą 
sytuację, która jest spowodowana nie-
profesjonalnym działaniem ze strony 
naszego poprzedniego generalnego 
wykonawcy.
Zaistniała sytuacja nie wpłynie jednak 
na realizację naszej inwestycji i reali-
zację zobowiązań podejmowanych 
wobec klientów i partnerów.
Uprzejmie prosimy o wykazanie odro-
biny wyrozumiałości i  cierpliwości, 
w  szczególności wobec przedstawi-
cieli naszego biura sprzedaży, którzy 
podejmować będą nadzwyczajne sta-
rania, aby zapewnić Państwu komfort 
właściwej obsługi.
Z poważaniem

NCS Bud sp. z o.o.
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DOBRE, BO
Szczególnie ciekawe sprawy, zjawiska, sygnały nominowane do tytułu „Dobre, bo...” przez czytelników i nie tylko

Program ukazuje się od 6 listopada, od 
poniedziałku do czwartku, w tzw. ścisłym 
prime-time – o godz. 20. Prowadzi go 
znany prezenter telewizyjny Krzysztof 
Ibisz. Super Polsat to nowy kanał, który 
2 stycznia br. w naziemnej telewizji cy-
frowej zastąpił Polsat Sport News.
Polska wersja „Jokera” została oparta na 
francuskim formacie o tym samym ty-
tule, który powstał w 2015 r. W naszym 
kraju jego produkcją zajmuje się ATM 
Grupa. Formuła polega na tym, że każ-

dy uczestnik odpowia-
da na 10 pytań z wiedzy 
ogólnej. Przy każdym 
dysponuje 4. warianta-
mi odpowiedzi. Z zada-
nia musi się wywiązać 
w ciągu minuty. Dodat-
kowo otrzymuje wspar-
cie w postaci 7. tytuło-
wych „Jokerów”, które 
służą do eliminacji 
niepoprawnych warian-
t ów  o dp ow i e d z i . 
Uczestnik posiada tak-
że Jokera specjalnego 

w postaci osoby towarzyszącej, z którą 
przybył do studia (w przypadku Marty-
ny był nim jej tata – Sławomir Stawny). 
Niepoprawna odpowiedź nie kończy gry, 
ale skutkuje utratą 3 Jokerów, a  jeżeli 
uczestnik już ich nie posiada, przepada-
ją 3 stopnie w tabeli wygranej. Nagrodą 
główną w programie jest 50 tys. zł. Poszu-
kiwania uczestników do teleturnieju wy-
startowały we wrześniu br.
Lubonianka – studentka kogniwistyki 
(nauka o pracy umysłu, jego możliwo-

ściach poznawczych, 
zdolnościach do anali-
tycznego i intuicyjnego 
myślenia) – wystąpiła 
w odcinkach programu, 
wyemitowanych 21 i 22 
listopada. Gdyby zrezy-
gnowała z  ostatniego 
pytania, wyszłaby ze 
studia z  wygraną, ale 
odpowiadając, pomyli-
ła się. W pytaniu o licz-
bę trójstyków polskich 
granic, wodząc w  wy-
obraźni po mapie Pol-

ski, podwójnie policzyła 
i zamiast 6. podała 7.  (S)

Dobre, bo erudycyjne

Lubonianka w telewizji
19-letnia mieszkanka Lasku – Martyna Stawna – wzięła udział w nowym 
teleturnieju – „Joker” – emitowanym w TV Super Polsat

n
Martyna Stawna z Lubonia podczas teleturnieju „Joker” 
w studiu TV Super Polsat (kadr z emisji)

n
Wśród publiczności, jako osoba towarzysząca (specjalny 
Joker) zasiadł tata Martyny – Sławomir Stawny (kadr 
z emisji)

W tym roku turniej w bule o randze 
Mistrzostw Polski Kobiet odbył  się 
w  sierpniu w  Żywcu. Zawody roze-
grano w  kategorii tripletów, czyli 
zespołów trzyosobowych. W Mistrzo-
stwach wzięły udział licencjonowane 
zawodniczki z  większości klubów 
zrzeszonych w Polskiej Federacji Pe-
tanque. Klub „Lubońska Petanka” 
reprezentowała Karolina Fabiś, która 
zagrała w drużynie razem z Małgo-
rzatą Maciejewską (Klub Petanque 
Leszczynko) i Anną Misiorną (Śrem-

ski Klub Petanque). Turniej skła-
dał się z fazy eliminacyjnej, po której 
4 najlepsze zespoły zagrały w półfina-
łach i  finałach. Triplet z  lubonianką 
w składzie przegrał mecz półfinałowy 
z zespołem firmowanym przez repre-
zentantki Polski. Mecz o  3.  miejsce 
zakończył  się zwycięstwem zespołu 
Karoliny Fabiś, która tym samym 
wraz z koleżankami zdobyła brązowy 
medal Mistrzostwa Polski.

Mikołaj Fabiś
Lubońska Petanka

Dobre, bo mistrzowskie

Sukces naszej petanki

n
Karolina Fabiś z Lubonia (1. z prawej) na podium Mistrzostw Polski Kobiet w bule, 
w Żywcu
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W ostatni dzień października ewangeli-
cy obchodzili jubileusz 500-lecia począt-
ku reformacji. Przy tej okazji warto 
przedstawić 100-letni obraz znaleziony 
na wieży kościoła św. Barbary w Lubo-
niu, który nawiązuje do tego wydarzenia.
Na obrazie w kształcie kwadratu o boku 
65 cm widnieje fragment pieśni napisa-
nej przez Marcina Lutra w 1529  roku: 
„Warownym grodem jest nasz Bóg, do-
brym orężem i zbroją”. W przekładzie na 
jezyk polski występuje: „orężem nam 
i zbroją”, co nie jest dosłownym tłuma-
czeniem i  wynika zapewne z  potrzeby 
dopasowania polskiego tekstu do melo-
dii. Pieśń ta jest parafrazą Psalmu  46. 
Towarzyszy ona większym uroczysto-
ściom kościelnym (protestanckim), 
a w przeszłości była symbolem dla Niem-
ców, którzy utracili ojczyznę lub o nią 
walczyli. Na głównym planie umieszczo-
no krzyż i miecz – symbolizujące ducho-
wieństwo i rycerstwo. Te dwa kręgi kul-
tury średniowiecznej nawzajem  się 
przenikały. Poniżej jest data 31 paździer-
nika 1917  roku, co wskazuje na 
400. rocznicę początku reformacji Ko-
ścioła chrześcijańskiego, kiedy to 
w 1517 roku Marcin Luter ogłosił w Wit-
tenberdze 95 tez. W tle widzimy twierdzę 
na wzgórzu, która może odzwierciedlać 

słowa: „warownym grodem”. Na zboczu 
wzgórza siedzi prawdopodobnie jakiś 
ptak.
Na odwrocie obrazu umieszczono 2 
zaczepy umożliwiające zawieszenie na 
haku lub drzewcu. Poniżej znajduje się 
opis producenta: Wyraz wdzięczności 
młodzieży dla inwalidów wojennych („Ju-
genddank für Kriegsbeschädigte”), sto-
warzyszenie zarejestrowane w  Charlot-
tenburgu. Numer seryjny obrazu – 436.
W 1915 roku niemieccy nauczyciele 
utworzyli stowarzyszenie Jugendspende 
für Kriegerwaisen, aby zapewnić sierotom 
wojennym możliwie najlepsze podsta-
wowe wychowanie i naukę szkolną oraz 
dobre wykształcenie zawodowe. Aby 
zdobyć kolejne fundusze, stowarzyszenie 
zleciło �rmie G.  Glasmachers w  Essen 
zaprojektowanie tarczy z gwoździami na 
podstawie szkiców. Zostały one bezpłat-
nie przekazane szkołom wraz z instruk-
cją, wymaganymi gwoździami, młot-
kiem, kołkiem i pudełkiem na gwoździe, 
pod warunkiem, że wpływy ze sprzeda-
nych gwoździ zostaną przekazane na 
sieroty wojenne. Rok później w Berlinie 
powstało stowarzyszenie Jugenddank für 
Kriegsbeschädigte (pomoc dla inwalidów 
wojennych). Również prowadziło kam-
panię informacyjną na rzecz wbijania 

gwoździ w  szkołach 
i  zaopatrywało je 
w tarcze z gwoźdźmi. 
Jugenddank wraz ze 
spółką G. Glasma-
chers dostarczyło 
szkołom obszerną 
34-stronicową bro-
szurę reklamową. Do 
wyboru było 28 róż-
nych obiektów z mo-
tywami wojennymi, 
takimi jak: okręt 
podwodny, samolot, 
statek, miecz, krzyż, 
korona, hełm, żoł-
nierz, orzeł, lew, 
mewa … Każda tar-
cza posiadała już 
dziurki, w które na-
leżało wbić gwoździe. 
Często dołączano 
pocztówki przedstawiające gotowe tarcze. 
Do 1917 roku „Jugendspende“ rozpro-
wadziło ponad 20 000 tarcz a „Jugend-
dank“ 2  590 tarcz. Ponieważ nawet 
w 1918 r. przybijano gwoździe, a także 
inne organizacje dystrybuowały tarcze 
�rmy G. Glasmachers, dlatego można 
założyć, że całkowita liczba tarcz wynio-
sła 30 000. Na cel wybicia obrazów wy-

tworzono około 134 790 000 gwoździ. 
Całkowity dochód z akcji wbijania gwoź-
dzi w szkołach wyniósł około 2,5 milio-
na marek.
Pojawienie się nowego obrazu 
z gwoździami w szkole miało 
uroczystą oprawę – wbijaniu 
pierwszych towarzyszyły 
przemowy, recitale poetyckie 

cd.  
obok

Dobre, bo wyjątkowe

Historyczna pomoc edukacyjna
„Warownym grodem jest nasz Bóg” – stuletni obraz na pamiątkę jubileuszu reformacji

n
Obraz na desce sprzed 100 lat, znaleziony w Żabikowie, 
układany z niegdyś kolorowych gwoździ kupowanych przez 
uczniów w akcji pomocy dzieciom o�ar wojny   fot. Rafał 
Wojtyniak

ZAPRASZAMY NA ŚWIĄTECZNE ZAKUPY
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i pieśni patriotyczne pośród licznie zgro-
madzonych uczniów i grona pedagogicz-
nego. Uroczystości miejskie były jeszcze 
bardziej podniosłe – odbywały się przed 
ratuszem lub na innym dużym placu 
i gromadziły tłumy ludzi. Pierwsze gwoź-
dzie wbijały ważne osobistości (nawet 
książęta i monarchowie) a towarzyszyły 
temu: przemarsze wojska, uczniów, sto-
warzyszeń i organizacji, występy chórów, 
recytacja wierszy, nabożeństwa, obecność 
władz miejskich, pocztów sztandaro-
wych, ludzi z �agami oraz przystrojone 
domy…, a wszystko to opisywano w pra-
sie. Kiedy w obiekt wbito już wszystkie 

gwoździe, w  podobnym klimacie po-
nownie odbywały się misternie przygo-
towane uroczystości.
W 1917 roku pojawiły się tarcze z no-
wymi motywami. Kościół w małej wsi 
Sacro w niemieckim kraju związkowym 
Brandenburgia nad Nysą Łużycką (przy 
granicy z  Polską) posiada pamiątkę 
400. rocznicy początku reformacji. Okrą-
gła tarcza przedstawia miecz – symbol 
bohaterskiej i  krwawej walki. Ale nad 
mieczem leży Biblia, która „trzyma” broń 
w pewnym zaklęciu. Przybity monogram 
„ML” na grzbiecie wskazuje na Biblię 
Lutra. Dla odmiany, tarcze tego typu nie 
niosą ze sobą euforii wojennej, ale upa-
miętniają wydarzenie religijne.
W luboński obraz można wbić w sumie 
6 418 gwoździ (czarne, srebrne, złote, małe 
i duże) przekazując potrzebującym 880,85 
marek. Cena pojedynczego gwoździa była 
uzależniona od jego koloru i  wielkości. 
W obraz wbito już 2 044 gwoździe. Z upły-
wem czasu lakier odpadł z łebków gwoździ 
i  pojawiła  się rdza, przez co nie można 
powiedzieć, ile gwoździ, jakiego rodzaju 
użyto. Za to farba na obrazie nadal jest 
w doskonałym stanie.
Na odwrocie obrazu czytamy: Opłaty za 
gwoździe prosimy wpłacać miesięcznie na 
nasze konto pocztowe nr 35 609 (urząd 
pocztowy / kod pocztowy – Berlin NW 7)! 
Niewielkie odchylenia nie są wykluczone. 
Jeśli to konieczne, prosi się o poinformo-
wanie o tym biura. Ostrzeżenie! Gwoździ 
nie należy zbyt mocno wbijać, w przeciw-
nym razie lakier może odprysnąć. Szyldy 
(tablice) wyprodukowano w fabryce tablic 
szkolnych Gottfried Glasmachers w Essen 

(Ruhr). Oddział I – fabryka tablic szkol-
nych. Oddział II – wydawnictwo pomocy 
dydaktycznych. Rok założenia – 1891. 
Numer telefonu 3727. Dostawa wszystkich 
materiałów dydaktycznych (pomocy na-
ukowych i materiałów do nauki) dla szkół 
wyższych, średnich, podstawowych i spe-
cjalnych itp. Przedstawicielstwo w Holan-
dii, Luksemburgu, Belgii, Austro-Wę-
grzech, Szwajcarii, Bułgarii i  Turcji. 
Dodatkowo przybito tabliczkę wskazu-
jącą oddział  II jako miejsce produkcji 
tego konkretnego obrazu.
Wybudowana w 1909 roku Szkoła Podsta-
wowa nr  1 w  Luboniu była pierwotnie 
przeznaczona dla dzieci niemieckich wy-
znania ewangelickiego (Evangelische Schu-
le in Zabikowo). Po przegranej przez Niem-
cy wojnie w 1918 roku i odzyskaniu przez 
Polskę, po 123 latach zaborów, niepodle-
głości, z Żabikowa Kolonii wyjechało po-
nad 80% Niemców, a szkołę przejęli Pola-
cy. Dotychczasowych niemieckich nauczy-
cieli nie znających języka polskiego stop-
niowo zwalniano ze stanowisk. Liczba 
dzieci wyznania ewangelickiego z Żabiko-
wa, Junikowa i Łęczycy ciągle spadała (od 
60 do 10 osób), a katolików – rosła (od 250 
do 400 osób). Jeśli obraz upamiętniający 
reformację wisiał pierwotnie w szkole, 
to na skutek przemian ustrojowych, 
musiał w końcu zostać z niej usunięty. 
Mógł zostać przeniesiony do kościoła, 
gdzie wspólnota ewangelików praktyko-
wała prawie do końca II wojny świato-
wej. W  1945 roku kościół ewangelicki 
przekazano katolikom. Został on odbu-
dowany i przystosowany do celów kultu 
katolickiego, a  w  1951 roku przeprowa-

dzono gruntowny remont. Jeśli obraz 
z  gwoźdźmi upamiętniający reformację 
wisiał gdzieś we wnętrzu, to na pewno 
został usunięty. Mając na uwadze obiek-
ty ewangelickie, które przetrwały do dziś 
w ukryciu (rzeźbione belki, anioły i słoń-
ce z  organów, witraże z  wizerunkami 
archaniołów – opisywane w poprzednich 
artykułach), obraz również mógł prze-
leżeć przez te wszystkie lata na strychu 
lub wieży kościelnej.
Gdzie wbijano pierwsze gwoździe w ża-
bikowski obraz? W szkole ewangelickiej 
czy kościele? – To na razie pozostaje to 
tajemnicą.
Serdecznie dziękuję Sebastianowi Le-
śniewskiemu z Muzeum Górnośląskiego 
(Oberschlesisches Landesmuseum) w Ra-
tingen w  Niemczech za przybliżenie 
tematu, wskazanie literatury oraz pomoc 
w tłumaczeniu.

Rafał Wojtyniak

Bibliogra�a:
1. Martin Kronenberg – „Die Bedeutung 
der Schule für die ‚Heimatfront’ im Ersten 
Weltkrieg: Sammlungen, Hilfsdienste, 
Feiern und Nagelungen im Deutschen 
Reich” – Göttingen 2010
2. Eva Gonda – „Hammerschläge zum 
Gedenken. Ein Nagelschild in Sacro erin-
nert an die Reformation”– Berlin – Bran-
denburg 2017
3. Stanisław Malepszak, Piotr Paweł 
Ruszkowski – „200 lat oświaty w Lubo-
niu” – Luboń 2008
4. Stanisław Malepszak – „Luboń i oko-
lice: dzieje osadnictwa i dziewięciu para-
�i” – Luboń 2002

n
Tył obrazu, na którym oprócz specjalne-
go, metalowego mocowania jest ta-
bliczka znamionowa fabryki pomocy 
naukowych w Essen oraz cennik po-
szczególnych rodzajów i kolorów gwoź-
dzi   fot. Rafał Wojtyniak

Kontakt: 609 351 036

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPII I TERAPII MANUALNEJ

mgr Michał Lemański
Certyfikowany Terapeuta Cyriax
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Wielkopolski Odział Okręgowy PCK 
(WOO PCK) zorganizował w sobotę, 2 
grudnia, w hotelu „Ikar” przy ul. Solnej 
w Poznaniu spotkanie z okazji Dni Ho-
norowego Krwiodawstwa 2017. Podczas 
uroczystości uhonorowano odznacze-
niami państwowymi oraz Odznakami 
Honorowymi PCK, „Kryształowym Ser-
cem”, wyróżniających się krwiodawców 
oraz osoby wspierające ich z całej Wiel-
kopolski. Wśród nich znaleźli  się też 
przedstawiciele Klubu HDK PCK. „Lu-
bonianka” im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego.
Odśpiewano „Hymn Polskiego Czerwo-
nego Krzyża”. Spotkanie prowadził Bar-
tosz Woźniak z  WOO  PCK. Pełniący 
obowiązki prezesa WOO PCK – Janusz 
Sibiński – przywitał zebranych i przed-
stawił historię krwiodawstwa w Polsce. 

Wśród obecnych na spotkaniu byli: czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego – Maciej Sytek, dyrektor Wydzia-
łu Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Damian Marciniak, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Poznania – 
Magdalena Pietrusik-Adamska, wicepre-
zes Zarządu Głównego PCK – Jarosław 
Cieszkiewicz, członkowie, wolontariusze 
i sympatycy PCK.
Damian Marciniak udekorował przyzna-
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Brązowym Krzyżem Zasługi 
(BKZ), m.in. członków „Lubonianki”: 
Marka Cichego, Agatę Drasik, 
Romualda Komischkę i Mi-
rosława Szajkowskiego.
Przyznane przez Kapitułę 
Odznaki Honorowe PCK 

Dobre, bo docenione

Wysokie odznaczenia za krew

n
Odznaczeni lubonianie, od lewej: Daniel Butowski Romuald Komischke (BKZ), 
Zbyszko Wojciechowski, Stanisław Sobkowski, za nim Mirosław Szajkowski (BKZ), 
Róża Menka, Tomasz Nawrot, Agata Drasik (BKZ), w towarzystwie Ireny Skrzypczak. 
Na zdjęciu brakuje Marka Cichego (BKZ)

cd.  
na str. 
28
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Uważni spacerowicze dostrzegą w szpalerze młodych drzew 
przy ul. Unijnej kilka specjalnie chronionych klonów. To 
rośliny, które przeniesiono z terenu przy Szkole Podstawowej 
nr 4, gdzie powstanie parking, i dosadzono w miejscach po 
drzewkach, które zniszczyli chuligani lub natura. Dbając, 
by się właściwie ukorzeniły, póki co słabe jeszcze klony za-
bezpieczono napiętymi linkami umocowanymi w podłożu. 
Dzięki nim drzewka stoją pionowo, odporne na powiewy 
wiatru i inne czynniki, które mogły by je powalić.  (S)

Dobre, bo troskliwe

Dbałość o zieleń

n
Jeden z klonów dosadzonych w alei przy ul. Unijnej, zabez-
pieczony na czas prawidłowego ukorzenienia    
fot. Hanna Siatka

Dobre, bo nastrojowe

Idą święta
Od pierwszych dni grudnia, na placu Edmunda 
Bojanowskiego od strony kościoła św. Barbary 
rozpoczęto montaż bożonarodzeniowej stajenki. 
Drewniana konstrukcja z postaciami Świętej Ro-
dziny zbliżonymi do naturalnej wielkości, 
z „gwiazdą betlejemską” i obejściem dla zwierząt, 
to nowy element świątecznego wystroju w  tym 

miejscu. Budzi wielkie zainteresowanie przechod-
niów. W ubiegłym roku stajenkę tę eksponowano 
na Wzgórzu Papieskim.
Już 7 grudnia, podobnie jak w innych latach, na 
żabikowskim rynku, w okolicach lubońskich świą-
tyń i na głównych skrzyżowaniach zamontowano 
świąteczne oświetlenie.   (Z)

n
Od 12 grudnia na placu Edmunda Bojanowskiego można podziwiać bożonarodzeniową stajenkę. 
W podścielonym słomą żłóbku leży mały Jezus, obok stoją: Maryja, św. Józef, pasterz oraz owce. 
O zmierzchu wnętrze szopki jest podświetlone, a bryłę zaznaczają świecące się lampki. Niektóre wy-
sokie drzewa na placu i świerk przy kościele św. Barbary też mienią się światełkami. Sceneria ta pięk-
nie wprowadza w nastrój zbliżających się świąt   fot. Piotr P. Ruszkowski
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Nie po raz pierwszy w naszym mie-
ście LBK pokazało patriotyczną 
twarz. Otóż, z inicjatywy brata bom-
bardiera – Dariusza Łopińskiego – 

przy grobach 30. powstańców wiel-
kopolskich związanych z Luboniem 
pojawiły  się tabliczki wykonane 
z  czarnego granitu „Impala” o  wy-
miarach 25x20 cm z wypiaskowany-
mi na nich Krzyżami Powstańczymi 
(jedna z metod rycia w granicie) oraz 
imionami i nazwiskami powstańców 
wielkopolskich spoczywających na 
żabikowskim cmentarzu. W ramach 
zadań realizowanych w imieniu Mia-
sta, pt. „Groby Powstańców Wielko-
polskich”, tabliczki zamontowano 
przy grobach następujących powstań-
ców (w nawiasach podajemy symbo-
le kwater cmentarnych): Andrzeja 
Melingera, Wacława Skóry, Francisz-
ka Sypniewskiego (B), Jana Augusty-
niaka, Andrzeja Hildebrandta, Fran-
ciszka Mączyńskiego, Jana Palacza, 
Stanisława Skrzypczaka, Leona Wy-
legały, Józefa Kubiaka (C), Ludwika 
Adamskiego, Jana Budnego, Józefa 
Gawałka, Stefana Górczaka, Stanisła-
wa Kornaszewskiego, Franciszka 
Krupki, Floriana Kubiaka, Szczepana 
Kubiaka, Władysława Lisieckiego, 
Stanisława Mrugalskiego, Wincente-
go Nowaka, Wojciecha Skibińskiego, 

Dobre, bo patriotyczne

Akcja LBK
Przed kolejną, 99. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 
Lubońskie Bractwo Kurkowe (LBK) przeprowadziło w dniach  
20-24 listopada akcję, w ramach której przy grobach lubonian 
walczących w tym zwycięskim zrywie, na żabikowskim cmentarzu 
zamontowano 30  granitowych tabliczek z ich nazwiskami

Franciszka Spychały, Stanisława Wdo-
wiaka (C 2), Michała Ceglarka, An-
toniego Krzyżostaniaka (E  2), An-
drzeja Andrzejewskiego (E 3), Mar-
cina Kęsego, Józefa Kubiaka (H) 
i Antoniego Paczyńskiego (K). Wy-
konała je i zamontowała na betono-
wych słupkach lubońska Firma Ka-
mieniarska Pawła Korcza.
Po akcji LBK, nie wszystkie jednak 
groby powstańców wielkopolskich na 
cmentarzu żabikowskim są opatrzone 
upamiętniającymi ich tabliczkami. Po-
zostało jeszcze około 60 takich mogił. 

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, 
ogłoszonym Rokiem Powstania Wiel-
kopolskiego, tabliczki pojawią się rów-
nież przy nich. Jesteśmy im to winni, 
przecież przelewali za naszą Małą 
i Wielką Ojczyznę krew.
Przy okazji zachęcamy do przeczytania 
wydanej w 2009 r. przez Stowarzysze-
nie Kulturalno-Oświatowe „Forum 
Lubońskie” książki pod redakcją Piotra 
Pawła Ruszkowskiego i  Janusza Kar-
wata pt. „Lubonianie w  Powstaniu 
Wielkopolskim”.

PAW

n
Grób jednego z lubonian-powstańców 
kaprala Floriana Kubiaka (1902-1956) 
z zamontowaną w ramach akcji LBK 
czarną granitową tabliczką. Powstaniec 
był odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Medalem za Wojnę 1918-1921, uro-
dził się w Żabikowie i tu spoczął   fot. 
Paweł Wolniewicz

n
Przygotowane do montażu tabliczki upamiętniające naszych powstańców wielko-
polskich na platformie samochodu, na cmentarzu para�alnym w Żabikowie   
fot. Hanna Siatka



12/2017

11

CO NOWEGOCO NOWEGO
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.  Kościuszki  51 otwarto sklep me-
dyczny „Sprawni-Luboń.pl” oferujący sprzęt, 
środki pomocnicze oraz asortyment związa-
ny z rehabilitacją i pro�laktyką. Funkcjonuje 
tu również wypożyczalnia sprzętu rehabili-
tacyjnego, a  w  wybrane dni tygodnia moż-
na się spotkać z �zjoterapeutą i dietetykiem. 
Sklep realizuje zlecenia NFZ na sprzęt orto-
pedyczny i pomocniczy. Na terenie Lubonia 

zapewnia dowóz do klienta za darmo. Jest czynny od pn. do pt. w godz. 9-17, 
w  sob.  9-13. Więcej informacji pod numerem 500  376  050 i  na stronie:  
www.sprawni-lubon.pl   fot. Natalia

Sklep „Karteczka” przy ul.  Kościuszki  53 ofe-
rujący m.in. bieliznę, ozdoby okolicznościowe 
z  drewna i  rękodzieło zaprasza od pn. do pt 
w godz. 10-17, a w sob. 9-13   fot. Natalia

Przy ul. Niepodległo-
ści 12 otwarto Gabi-
net Stomatologiczny 
Paweł Dudlik, który 
funkcjonował wcze-
śniej pod adresem: 
Żabikowska 16 (tuż 

przy aptece „Złoty Lek”). Zakres usług stomatologicznych 
obejmuje: protetykę, stomatologię zachowawczą i dziecię-
cą, chirurgię stomatologiczną. Gabinet jest czynny w pn. 
śr. i pt. w godz. 9 – 18, we wt. i czw. 14 – 20. Na wizytę 
można umówić się telefonicznie: 501 221 442 (patrz rów-
nież poniżej).   fot. Natalia

Przy pętli autobusowej w  Żabiko-
wie (ul. Poniatowskiego 68) otwarto 
cukiernię, kawiarnię „Sweet House” 
czynną od pn. do pt. w godz. 9-18, 
w sob. 10-18, a w niedz. 10-16. Na 
miejscu można zjeść ciasta, torty, 
desery, pączki i drożdżówki, wypić 
kawę i  herbatę. Słodkości i  napoje 

dostępne są również wynos   fot. Natalia

(K
6

0
6
4
)

ul. Traugutta 28 A  
www.newhousedevelopment.pl

Komorniki ul. Żabikowska 

Luboń ul. Kręta

Poznań - Dębiec ul. Bielska 

Przy pętli autobusowej w Ża-
bikowie przez wiele lat funk-
cjonowały w  większości te 
same sklepy i punkty usługo-
we. W  ostatnim wiele  się tu 
zmieniło. Pojawiły  się nowe 
firmy, których właściciele, 
z uwagi na przeobrażenia, jakie 
tutaj zaszły, określają lokaliza-
cję swojej działalności jako 
„Nova Pętla”. W miejscu, gdzie 
była drukarnia, obecnie dzia-
łają pizzeria „House Pizza” 
i  sklep ze zdrową żywnością 
– „Bio Sklep w zgodzie z natu-
rą” prowadzący również warsztaty kuli-
narne. Tam, gdzie kiedyś mieścił  się 
sklep spożywczy „Bika”, jest teraz kawiar-
nia „Sweet House” oraz sklep i wypoży-
czalnia sukienek pod nazwą „Dress no 

stress”. Zamiast „Pocztexu” pojawił  się 
punkt dla klientek i konsultantek �rmy 
„Avon”, a  zarazem miejsce spotkań 
i warsztatów dla kobiet.

Natalia

Nova Pętla

n
„Nova Pętla” w Żabikowie

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA UL. SOBIESKIEGO (VIS A VIS ORLEN)
TEL. 61 8 102 102, 61 8 131 124, 501 710 284

E-MAIL: BIURO@RESTAURACJAVERONA.PL
WWW.RESTAURACJAVERONA.PL
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Na początku listopada na boisku Stel-
li rozpoczęła się budowa bieżni wzdłuż 
płyty, zakończonej miejscem do skoku 
w  dal. Jak nam powiedział odpowie-
dzialny za obiekty szkolne i sportowe 
Marek Giese z LOSiR-u, bieżnia z na-
wierzchnią poliuretanową będzie mia-
ła długość ok. 80 metrów. Będzie służyć 
do biegów na 60 m i do zajęć wycho-
wania fizycznego dla uczniów SP 1 ze 
skocznią w dal. Remont, w zależności 

od aury, ma się zakończyć do połowy 
grudnia. W  rozmowie z  nami prezes 
Stelli, Dawid Paprocki oświadczył, że 
z  powodu tych prac, ze względu na 
bezpieczeństwo, był zmuszony przeło-
żyć zaległe spotkanie z rezerwami Po-
lonii Środa. Ten mecz jednak doszedł 
do skutku. Został rozegrany 18 listo-
pada w Środzie Wielkopolskiej. Relację 
zamieszczamy na str. 52

Władysław Szczepaniak

Funkcjonalniej na boisku

n
Bieżnia do biegów i skoków w dal na boisku Stelli – w trakcie budowy   fot. Włady-
sław Szczepaniak

Naprzeciw Szkoły Podstawowej 
nr  2, na terenie Spółdzielni 
Mieszkaniowej, wydzielono 
parking na 4 dodatkowe miejsca 
oraz poszerzono kostką brukową 
jezdnię pomiędzy szkołą 
a  blokami. Prezes Lubonianki, 
Piotr Konik, poinformował nas, 
że tę inwestycję zrealizowano 
wspólnie z miastem dla poprawy 
bezpieczeństwa dzieci. Realizując 
tę inwestycję uszanowano wolę 
mieszkańców osiedla, by nie 
wycinać drzew na terenie 
należącym do spółdzielni.

Władysław Szczepaniak

Wespół wzespół

n
Nowe miejsca parkingowe w pobliżu SP 2   fot. Władysław Szczepaniak

n
Przesunięto krawężnik i barierki, a kostką 
brukową poszerzono jezdnię   fot. Władysław 
Szczepaniak
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Zakończyły się rozpoczęte w lipcu prace 
na placu przed kościołem św. Barbary. 
Położono granitową kostkę w odcieniach 
szarości. Poza koniecznymi przypadka-
mi (np. przyjazd pogotowia ratunkowe-
go), nie będzie odtąd wjazdu na plac, 
bowiem przy wejściach na teren przed 
świątynią ustawiono słupki. Od strony 
ul. Poniatowskiego stanęły trzy maszty 

do zawieszania �ag. Wyznaczono też 
nowe miejsca postojowe dla rowerów 
– wzdłuż chodnika od strony placu Ed-
munda Bojanowskiego postawiono 6 
metalowych poręczy, do których można 
przypinać jednoślady. Od strony placu 
i ul. Poniatowskiego miasto posadziło 6 
młodych lip (czytaj też: „WL” 11-2017, 
str. 27). Po dłuższej przerwie w budowie, 

Nowe otoczenie kościoła

n
Nowa forma przykościelnego placu i chodnika widziana 
z lotu ptaka. Granitowa mozaika dziedzińca układa się 
w motyw krzyża. Chodnik w ograniczonych słupkami wjaz-
dach – z ciemniejszego materiału   fot. Rafał Wojtyniak

spowodowanej oczeki-
waniem na specjalnie 
wykonane płytki, na 
obu krawędziach przy-
kościelnego terenu po-
łożono nowe chodniki. 
Proboszcz, ks. kan. Ber-
nard Cegła, otrzymał od 
radnych z Komisji Ko-
munalnej akceptację na 
wykonanie trotuaru 
również w części poło-
żonej w  pasie drogo-
wym (teren miejski). Po 
przedstawieniu rozli-
czeń za ilość utwardzo-
nych metrów kwadrato-
wych chodnika, miasto 
zwróci parafii koszty 
budowy (wykonania 
i  materiału) w  części 
należącej do mienia ko-
munalnego.
Zgodnie z zapowiedzią 
władz, nowe chodniki 
powstaną również 
wzdłuż pozostałych bo-
ków placu Edmunda 
Bojanowskiego (wraz 
z zatoką autobusową od 
ul. Poniatowskiego). 
Obecnie są na etapie 
projektowania.

HS
n
Nowy chodnik para�alno-miejski od strony placu Edmunda Bojanowskiego uzbro-
jono w poręcze dla rowerów   fot. Hanna Siatka
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tel. 660 769 776

email: pozakontrola@poczta.pl

www: pozakontrola.com

zespół muzyczny

POZA KONTROLĄ

wesela    imprezy    eventy

(Y
3

4
5

5
)

Bielizna 

damska i męska 

ul. Wschodnia 21, Luboń 
- Polecamy bony upominkowe (kwotę ustala klient)

- Pakujemy prezenty

- Promocja na biustonosze, 

  rajstopy z wzorem, piżamy, 

  koszule (wybrane modele)

www.facebook.com/Szafonierka-Luboń (Y
1
4
8
6
)Znajdź nas na Facebooku – będziesz na bieżąco z nowościami
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Ostatnio miasto zakupiło dwa używane 
12-metrowe autobusy marki „Solaris”. 
Jeden to model URBINO 12 z silnikiem 
o pojemności 12 l, z 34. miejscami sie-
dzącymi i 58. stojącymi. Drugi – URBI-
NO 12 LE (model podmiejski) – posia-
da silnik 9-litrowy, 43 miejsca siedzące 
i 35 stojących. Obydwa są wyposażone 
w system klimatyzowania i dostosowane 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
(niskopodłogowe). Koszt ich zakupu 
wyniósł 300 000 zł. Jeszcze w tym roku 

pojazdy ruszą w pierw-
sze liniowe kursy. Obec-
nie flota transportowa 
firmy „Translub” liczy 
29  autobusów, w  tym 
dwa busy. Wkrótce dla 
miejskiej spółki zostaną 
zakupione dwa kolejne 
używane pojazdy. Warto 

wspomnieć, że dzięki do�nansowaniu 
unijnemu, w  ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
(WRPO) 2014-2020 miasto planuje za-
kup 5. nowych autobusów – trzech z sil-
nikami hybrydowymi i dwóch dieslow-
skich. Pod koniec października Translub 
ogłosił przetarg na dostawę pięciu auto-
busów niskoemisyjnych klasy MAXI. 
Procedura przetargowa trwa.

PAW

Zwiększanie floty

 Funkcjonalne, używane 
solarisy wyglądają jak 
nowe   fot. Paweł Wol-
niewicz

n
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GORĄCE TEMATY
Sprawy ważne, konieczne, z ostatniej chwili

Na uroczystość o�cjalnego otwarcia dróg 
ukończonych w Nowym Centrum Lu-
bonia (NCL) zawitał Wojewoda Wiel-
kopolski – Zbigniew Ho�mann. W po-
niedziałkowe południe, 27 listopada, na 
obydwu nowych rondach Lubonia, do 
pamiątkowych, albo raczej promocyj-
nych zdjęć ustawiali się przedstawiciele 

władz i  magistratu w  Luboniu z  bur-
mistrz Małgorzatą Machalską, w towa-
rzystwie Wojewody Wielkopolskiego. 
Tym razem oryginalnym pomysłem na 
podniosłe zakończenie największej 
w obecnej kadencji władz inwestycji były 
dwa duże puzzle. Jeden niebieski – lu-
boński – w rękach M. Machalskiej in-

Wojewoda w Luboniu
Zakończenie budowy odcinków dróg w NCL na kwotę przekraczającą 5,5 
miliona złotych

formował o  �nansowym wkładzie na-
szego miasta w dwuletni projekt budowy 
ul. Wschodniej na kwotę 1 281 021,86 zł 
realizowanej w 2016 r., i al. Jana Pawła II 
na kwotę 1  472  732,57  zł, niedawno 
ukończonej. Podobnej wielkości element 
symbolizujący 50-procentowe do�nan-
sowanie otrzymał Z.  Ho�mann. Ten 
puzzel, w kolorze zielonym, przypominał 
o  1  281  021,00  zł dofinansowaniu 
ul. Wschodniej i 1 472 731,00 zł dotacji 
do al. Jana Pawła II. Razem inwestycja 
ta kosztowała 5  507  506,43  zł (ul. 
Wschodnia – 2  562  042,86  zł, a  Jana 
Pawła II – 2 945 463,57 zł).
Najpierw wykonano okolicznościowe 
zdjęcie na wysepce przy rondzie al. JP II 

z ul. Pułaskiego, następnie w szerszym 
zestawie osób – przed rondem 
ul. Wschodniej. Krótkich wywiadów dla 
PTV  3 i  „Radia Poznań” udzielali od-
dzielnie M. Machalska ze swym zastęp-
cą M. Popławskim, wojewoda Z. Ho�-
mann i  radny z  tego okręgu – Piotr 
Izydorski.

Dobro inwentarza
Przypomnijmy, w ostatnich dwóch latach 
(2016-2017), w  tym dotychczas infra-
strukturalnie zaniedbanym 
rejonie naszego miasta – No-
wym Centrum Lubonia 
(NCL) – wybudowano: dwa 
ronda (połowę wszystkich 

n
Przy rondzie (jeszcze bez nazwy), na skrzyżowaniu al. JP II z ul. Pułaskiego, łączenie 
puzzli (pieniędzy) przez Miasto Luboń i Wojewodę Wielkopolskiego w reżyserii 
Joanny Humerczyk kręciła też TVP 3 Poznań, co pokazano w wieczornym „Telesko-
pie”   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Przy rondzie drugim (także nie nazwanym), na ul. Wschodniej, do fotogra�i sukce-
su inwestycyjnego stanęli, od lewej: Michał Popławski (zastępca burmistrza), To-
masz Kołodziej (radny z NCL), Teresa Zygmanowska (przewodnicząca RML), Piotr 
Izydorski (radny NCL), M. Machalska, Z. Ho�mann, oraz od prawej: Henryka Gry-
gier-Konewka (dyrektor Biura Majątku Komunalnego) i Hieronim Gawelski (radny 
RML)   fot. Piotr P. Ruszkowski

cd.  
obok
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że woda, która, zdaniem J. 
Szkopka, pochodzi z opadów, 
nie jest zagrożeniem dla sub-
stancji. Z  uwagi na wysoki 
poziom wód gruntowych za-

stosowano szczelne, metalowe ścianki 
(grodzie), użyto wodoodpornych żelbe-
tonów i zamontowano system drenarski, 
który będzie funkcjonował po urucho-
mieniu przepompowni. Inwestor zapew-
nił, że kontrola przeprowadzona przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, wezwanego przez Burmistrza 
Lubonia, która odbyła się kilka dni przed 

naszym spotkaniem, nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości w tym zakresie. 
Zgodnie z  zapowiedzią, zasypanie wy-
kopów przy fundamentach będzie prio-
rytetową czynnością wykonawców, któ-
rzy, jak zapewnili rozmówcy, w styczniu 
ponownie wejdą na plac budowy. Pod 
koniec 2018 r. zakończy się podpisywa-
nie umów przenoszących własność z in-
westora na klientów.

Co zapisano w KRS-ie
Qn Jak czytamy w najświeższym wyciągu 

z Krajowego Rejestru Sądowego dla CMX 

tlenie kilkudziesięcio-
ma latarniami uliczny-
mi (w większości posta-
wione rok przed opisy-
waną teraz inwestycją). 
Ponadto ułożono ok. 
250 mb kanalizacji sa-
n i t a r n e j  o r a z 
ok. 1,5 km kanalizacji 
deszczowej, nie tylko 
na utwardzanych jezd-
niach, ale także odcinek 
przedłużenia 
ul.  Wschodniej do 
ul.  Okrzei, na którym 
niebawem wybudowane 
zostaną: chodniki, jezd-
nia, parkingi itd. w ramach 
otrzymanego już do�nan-
sowania w  wysokości 
13 mln zł z projektu o zawi-
łym tytule: „Koncepcja transportu pu-
blicznego Miasta Luboń wokół transpor-
tu szynowego w drodze budowy Zinte-
growanego Węzła Przesiadkowego 
w Luboniu wraz z działaniami uzupeł-
niającymi” („WL” 08-2017, str. 5). Zakres 
wymienionych wyżej dóbr, jakie są do-
dane w obszarze bloków powstającego 
osiedla mieszkaniowego, nazywanego 
przez ich mieszkańców NCL-em, był też 

dla nas pretekstem do przeprowadzenia 
sondażu (czytaj poniżej).
O zakończonej inwestycji pisaliśmy m.in. 
„WL” 02-2016, str. 2 – „Rusza budowa 
ul.  Wschodniej”; „WL” 11-2016, str. 11 
– „Rozkopane śródmieście”; „WL” 04-
2017, str. 16 – „Burmistrz buduje aleję 
Jana Pawła II”; „WL” 05-2017, str. 14 – 
„Budowa al. Jana Pawła  II”; „WL” 10-
2017, str. 3 – „Wielki plac budowy”.

PPR
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istniejących obecnie w Lubo-
niu), ok.  250 brukowanych 
miejsc parkingowych, kilo-
metr ciągu asfaltowej ścież-
ki rowerowej (szerokości 
2 m), około 2 km chodników

(dwustronnych, różnych szerokości), 3 

zatoki autobusowe, utwardzono asfaltem 
łącznie prawie kilometr jezdni 
w ul. Wschodniej (2016 r.) oraz al. Jana 
Pawła  II (2017  r.), kilkaset metrów 
kwadratowych trawników, na których 
posadzono ok.  100 drzew i  kilkaset 
krzewów. Do tego należy dołożyć oświe-

n
Uchwycony przez „Wieści Lubońskie” dysonans w drodze pomiędzy rondami. Na 
skrzyżowaniu nowej inwestycji z ulicą A. Mizerki naniesione, znane w Luboniu 
błoto, jak widać niestraszne do przejścia dla lokalnych notabli. Ekipa TVP oraz Wo-
jewoda Wielkopolski wycofali się z tej błotnej przeprawy i okrężną drogą (jezdnią) 
dołączyli do dumnie kroczącego orszaku   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Ho�mann w krót-
kim wywiadzie dla TVP 3 i Radia Poznań   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

cd.  
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Odpowiedzi mieszkańców

45,1%

37,8%

Odmówiło 2,8%

TAK

NIE

Nie ma 
zdania 14,3%

Zakończenie kolejnego etapu budowy infra-
struktury drogowej w  Nowym Centrum 
Lubonia skłoniło nas do zadania takiego 
pytania. Wielu przedstawicieli władzy nie 
zgadza się z takim twierdzeniem. Z drugiej 
strony można postawić pytanie, czy jest inny 
taki zwarty teren, gdzie w ostatnich 2. latach 
tyle, jak to nazywam, „dobrodziejstw inwen-
tarza” powstało? (porównaj też obok na 
str. 16 „Wojewoda w Luboniu”). Jeśli tak – 
chętnie to pokażemy i skonfrontujemy z tym, 
co zrobiono w NCL. Oto wyniki:
Qn 45,1% pytanych uznało, że to niedobrze 

największe inwestycje prowadzić w NCL. 
Wśród komentarzy zanotowaliśmy: „Nie 
źle tylko, bardzo źle”, „W innych rejonach 
też kompleksowo powinni inwestować”, 
„My czekamy na skromny chociaż chodnik 
już kilkadziesiąt lat!”, „Bardziej w starych 
częściach miasta potrzebne są inwestycje”, 
„Kiedyś serce Lubonia było w Żabikowie, 
bliżej urzędu, teraz w NCL”, „Patrząc na 

rozmach, czujemy się zaniedbani”, „Po co 
tam te drogie ronda, chyba dla ozdoby?”, 
„A co z resztą miasta”, „Skupili uwagę tylko 
na jednym miejscu”, „Niech się wezmą 
za drogi w innych rejonach”, „Lasek jest 
zupełnie zaniedbany”, „Niech się urzę-
dasy przejdą po innych – starych uli-
cach”, „Nowi, młodzi mieszkańcy dostają 
wszystko od razu, my czekamy kolejne 
już pokolenie”.
Qn 37,8% uznało, że to dobrze prowadzić 

główne inwestycje w NCL. Dodawano 
przy okazji: „Fajna lokalizacja, okolica 
staje się znacznie ładniejsza”, „Tu jest teraz 
najwięcej ludzi”, „Łatwiejszy dojazd i tak 
powinno być już dawno”, „Bo tu miesz-
kam”, „Tam się teraz najwięcej buduje”, „To 
będzie ładna wizytówka naszego miasta”, 
„Bardzo dobrze, wreszcie jest tu ładnie”, 
„To był najbardziej zaniedbany drogowo 
obszar”, „Każda inwestycja jest dobra”, 
„Tak przystało na centrum”.

Sondaż
Czy to dobrze, że największe miejskie inwestycje prowadzone są głównie 
w Nowym Centrum Lubonia?

Qn Wyniki internautów: 63% – „Nie”; 
25% – „Tak” i 12% „Nie ma zdania”.

Qn Wśród władzy „Tak” odpowie-
działo 5 radnych (P. Andrzejczak, 
P. Bartkowiak, K. Górecki, T. Ko-
łodziej, P. Krzyżostaniak). „Nie” podało 
także 5 osób (K. Ekwińska, K. Frącko-
wiak, H. Gawelski, M. Szwacki, P. Wolnie-
wicz). Większość, w tym burmistrzowie, 
nie chciała udzielać odpowiedzi na tak 
postawione pytanie. Niektórzy twierdzi-
li wręcz, że to nieprawda. Nie udało się 
skontaktować z: Ł. Budzyńskim, P. Izy-
dorskim i M. Mikołajczakiem.
Sporo emocji wywołaliśmy tak posta-
wionym pytaniem. Niektórzy ankieterzy 
zostawiali dodatkowe komentarze wy-
nikające z obserwacji – „Głównie ludzie 
związani z tym rejonem dobrze się wy-
powiadali, większość spoza centrum, np. 
w okolicy sklepu Mateo (17% – „Tak”; 
66% –„Nie”) była rozczarowana i zbul-
wersowana”. Wyjątek i  niemałe zasko-
czenie przyniósł wynik z Lasku. Z an-
kiety przeprowadzonej tam przez W. Ku-
charską wynika, że ponad 53% osób 
(najwyższy procent w całym Luboniu) 

pochwala prowadzenie inwestycji głów-
nie w NCL. To, zważywszy na inne son-
daże, socjologicznie trudny do skomen-
towania wynik, który pobił nawet sondaż 
w najbardziej zrównoważonym rejonie 
Pajo i Lubonianki!
Sondaż przeprowadzili: Wiktoria Ku-
charska, Jerzy Nowacki (wśród władz), 
Magda Wieczorek, Maria Wieczorek, 
Rafał Wojtyniak (Internet) oraz Paweł 
Wolniewicz.

oprac. PPR

cd.  
ze str. 
3

Park 2 sp. z o.o., udostępnionego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, w Rubry-
ce 3, pkt 1-2: Sąd Rejonowy Poznań-Stare 
Miasto, 28.09.2017, zabezpieczenie majątku 
dłużnika poprzez ustanowienie tymcza-
sowego nadzorcy sądowego w osobie…” 
(sygnatura akt wskazuje, że wniesiona 
sprawa dotyczy 2016 r.).
Qn Z tego samego źródła dowiadujemy 

się, że firma, pod którą działa spółka 
„Wróbel” to Handel i Usługi Budow-
lane Wróbel sp. z  o.o. w  likwidacji. 
W Rubryce 1 – Likwidacja, Informa-
cja o  otwarciu likwidacji, wpisano: 
13.08.2015 r., datę aktu notarialnego 
i nazwę kancelarii notarialnej w Koni-
nie, a potem: Uchwała Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników o rozwią-
zaniu spółki. Zapisów o zakończeniu 
likwidacji brak. Z właścicielem firmy 
„Wróbel” nie udało się nam skontak-
tować. W siedzibie spółki tłumaczono, 
że przebywa za granicą. Poproszony 
o  komentarz inwestor, po kontak-
cie z K. Wróblem zapewnił, że firma 
istnieje i ma  się dobrze, a  informa-
cje z KRS-u są stare, z okresu, kiedy 
zlikwidowano jedną ze struktur tej 
podkonińskiej spółki.

Co będzie z  tą „pechową” inwestycją, 
czas pokaże, a my postaramy się infor-
mować czytelników na bieżąco.

Hanna Siatka

Pechowa inwestycja?
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Nie obawia się Pan o jakość położonej 
w tych warunkach masy?

Jeśli chodziłoby o  warstwę ścieralną, 
która nie powinna być kładziona w tem-
peraturach ujemnych, to tak. Natomiast 
przy wykonywaniu podbudowy nie obo-
wiązują tak restrykcyjne zasady.

W lutym temperatury mogą przecież 
spaść mocno poniżej zera…

Podpisując umowę, wykonawca wiedział 
co robi. Jeśli budowa  się przedłuży, to 
prawdopodobnie będą kary. Zawsze 
jednak mogą nastąpić jakieś niespodzie-
wane, ale uzasadnione okoliczności, 
które uniemożliwią dotrzymanie termi-
nu. Miałem świadomość, że wchodzimy 
w okres zimowy i chciałem zmotywować 
wykonawcę do zakończenia inwestycji 
jeszcze w tym roku, a styczeń i luty by-
łyby na jej „dopieszczenie”, stąd te ter-
miny. Nie mogłem przewidzieć, że za-
braknie kruszywa.

Trochę, jak w  socjalizmie, kiedy na 
wszystkie materiały się czekało…

(śmiech) Mogę uspokoić mieszkańców, 
że przed świętami skrzyżowanie Żabi-
kowska-Targowa-Buczka będzie przy-
najmniej częściowo oddane do użytku, 
bez warstwy ścieralnej, chyba że nagle 
nadejdą duże mrozy.

O Długiej

Chcemy zapytać o sprawę równie waż-
ną, wiążącą się z omawianą dotąd in-
westycją – wloty do Żabikowskiej bocz-
nych ulic Długiej i Uroczej (wcześniej 
Migalli). To, co jest w projekcie budo-
wy i wykonywane na ul. Żabikowskiej, 
zgodne zresztą z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
trzeba będzie w części zlikwidować po 
to, by zrealizować wybrany projekt 
włączenia Długiej w Żabikowską (wa-
riant 2).

Standardowo przy budowie dróg orga-
nizujemy spotkanie z  mieszkańcami. 
W związku z tym, że nie chcemy na nie 
przychodzić z jedynie słusznym projek-
tem, jak w socjalizmie, przygotowywane 
są dwa warianty. Mieszkańcy decydowa-
li odnośnie technologii wykonania ul. 
Długiej, o tym, czy wybudować chodnik 
po obu stronach, czy droga ma być cią-
giem pieszo-jezdnym, i wybrali wariant 
bezpośredniego jej połączenia z ul. Ża-
bikowską z odgięciem wlotu ul. Długiej 
(inne rozwiązanie przewidywało wyko-
nanie skrzyżowania na przecięciu osi 
ulic Uroczej i Żabikowskiej). Ponieważ 
jeden z mieszkańców ul. Uroczej uznał, 
że kwestia dotyczy również lubonian 
osiedlonych przy tej drodze, oba rozwią-
zania przekazano Wydziałowi Dróg 
i Gospodarki Przestrzennej w Starostwie 
Powiatowym, który wybrał nowy wariant 
(2) jako komunikacyjnie lepszy. Ponie-

waż kwestia wciąż budziła emocje, zde-
cydowałem o wstrzymaniu prac i skie-
rowaniu obu projektów do Zespołu ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Po-
wiatu Poznańskiego. Na podstawie ma-
teriałów przesłanych przez nas i wniosku 
mieszkańców ul. Uroczej, Komisja po-
twierdziła wariant 2. Jako prawnik byłem 
przekonany, że istniejący dotychczas wlot 
w ul. Żabikowską zostanie zachowany, 
ale projektant i oba organy powiatowe 
stwierdziły, że nowy wariant jest lepszy. 
Z punktu widzenia przestrzegania prze-
pisów i  norm, jeżeli organ powiatowy 
opiniuje rozwiązania, to jako burmistrz 
czuję się zobowiązany do ich przestrze-
gania.

Przecież to samorząd jest organem, 
który o tym decyduje, nie Starostwo. 
Na dowód tego przypomnijmy, że nie 
tak dawno, kiedy władze miasta posta-
nowiły o wybudowaniu w tym miejscu 
wysepek i chciały nadać temu odcin-
kowi ul. Żabikowskiej status drogi 
jednokierunkowej, starostwo nie było 
do tych decyzji potrzebne. Tak zrobio-
no w  2014  r., po czym na wniosek 
mieszkańców wysepki szybko rozebra-
no! To Studium zagospodarowania 
przestrzennego, a głównie plany miej-
scowe są prawem lokalnym. Tam  się 
zapisuje, gdzie będą drogi, ich charak-
ter, szerokości pasów drogowych itd. 
Przy wyborze drugiego wariantu to 
prawo zostało zignorowane w  kilku 
punktach. Poza tym jego realizacja 
spowoduje także zniszczenie powsta-
łego społecznie w 2014 r. skweru „Są-
siedzkie Tulipany” i  marnotrawstwo 
środków wydanych na obecne prace 
i materiał, które niebawem okażą się 
nie tylko niepotrzebne, ale będą mu-
siały być rozebrane. Poprawniej było-
by najpierw zapisać te rozwiązania 
w prawie lokalnym, a później je zreali-
zować.

Podczas budowy ul. Długiej stosujemy 
tzw. decyzję ZRID (Zezwolenie na Re-
alizację Inwestycji Drogowej). W takim 
przypadku nie ma obowiązku zachowy-
wania zapisów miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Robimy 
to, bo część nieruchomości na tej ulicy 
nie ma uregulowanej własności. Gdyby 
nie decyzja ZRID, ul. Długa nigdy nie 
byłaby wybudowana. To jedyna proce-
dura, kiedy miasto może uzyskać po-

GORĄCE TEMATY

Żabikowska

Wykonywany jest odcinek ul. Żabikow-
skiej od Sobieskiego do Targowej-Bucz-
ka. Co zakłada projekt?

Można powiedzieć, że to gruntowny 
remont tej ulicy, jest on też bezpo-
średnio związany z inwestycją Aqu-
anetu, który wymienia wodociąg na 
tym odcinku. Luboń jest dla tej spół-
ki inwestorem zastępczym w  tym 
zakresie. Poza tym realizujemy dru-

gi projekt – przebudowę tego odcin-
ka ul. Żabikowskiej polegający na jej 
przebudowie wraz ze zmianą kanali-
zacji deszczowej, budowy nowej kon-
strukcji jezdni, chodników, zjazdów, 
sygnalizacji świetlnej wraz z  wdro-
żeniem nowej organizacji ruchu, 
a także przedłużeniem ścieżki pieszo-
-rowerowej. Ta inwestycja to właści-
wie budowa nowej drogi. Realizuje 
ją konsorcjum firm „Wodan” Insta-
lacje Sanitarne Andrzej Szypura oraz 
Zakład Robót Drogowych Drogowych 
Krystyna Michałkowska.

Dlaczego tak się przedłuża?

Jeżeli porównają Państwo tę inwestycję 
z terminami budowy ul. Wschodniej lub 
alei Jana Pawła  II, to są one zbliżone. 
Zakończenie prac na ul. Żabikowskiej 
ma nastąpić ostatniego dnia lutego 
2018 r. Uzyskanie zgody na użytkowanie 
drogi, skompletowanie dokumentacji (w 
tym odbiory) zakończą  się 31 marca. 
Chcę zauważyć, że umowę na realizację 
tego kapitalnego remontu miasto pod-
pisało w miesiącach wakacyjnych, więc 
wykonawca wszedł na plac budowy bo-
daj na przełomie sierpnia i  września. 
Prace trwają.

W czym więc jest problem?

Domyślam się, że chodzi o skrzyżowanie 
ul. Żabikowskiej z Targową i Buczka.

Na spotkaniu z mieszkańcami mówi-
liście Państwo, że skrzyżowanie będzie 
oddane w pierwszej kolejności.

Wczoraj (29 listopada), podczas rady 
budowy, przedstawiciel generalnego 
wykonawcy zadeklarował, że w przy-
szłym tygodniu (4-9 grudnia) zostanie 
położona masa bitumiczna lub, jeśli 
warunki pogodowe będą niesprzyjają-
ce – za dwa tygodnie (połowa grudnia).

Ta masa miała być położona już przed 
11 listopada, czyli przed Biegiem Nie-
podległości…

Faktycznie, chcieliśmy przywrócić 
ruch na skrzyżowaniu na Święto Nie-
podległości, lecz, jak nas poinformo-
wał wykonawca, na rynku nie było 
wówczas dostępnego kruszywa sta-
nowiącego element podbudowy, bę-
dącego również składnikiem masy 
bitumicznej (na moje polecenie 
sprawdziło to również Biuro Majątku 
Komunalnego oraz inspektor nadzo-
ru). Nie znam przyczyn braku moż-
liwości zakontraktowania tego pro-
duktu. Być może miała na to wpływ 
pora. Koniec roku wiąże się z inten-
syfikacją robót na drogach budowa-
nych z tzw. schetynówek. Chcąc do-
trzymać terminów i dostać dofinan-
sowanie, gminy potrzebują masy 
bitumicznej w tym samym czasie.

Dobry wykonawca ma inwestycję tak 
logistycznie zorganizowaną, że dużo 
wcześniej zamawia np. masę bitumicz-
ną. Jeśli jej nie ma w  oczekiwanym 
terminie, to na dostawcy ciąży kara 
umowna, bo wstrzymuje prace na bu-
dowie.

Wykonawca nie wstrzymał prac, wyko-
nywał je na innym odcinku drogi. 
W związku z  tym nie można mu było 
zarzucić, że zszedł z placu budowy. Kary 
umowne dotyczą przekroczenia termi-
nów, a głównym jest zakończenie prac 
budowlanych, a więc koniec lutego.

Listopad i  grudzień to nienajlepszy 
czas na kładzenie asfaltu.

Warstwa ścieralna nie zostanie poło-
żona w tym roku, lecz na koniec inwe-
stycji – w  lutym. Pomyślano o  tym 
również ze względu na przypadające 
wtedy ferie. Trzeba będzie ograniczyć 
lub wstrzymać ruch na ul. Żabikow-
skiej, ponieważ inwestycja wchodzi 
w czynny fragment tej drogi i w ulicę 
Sobieskiego. Dlaczego akurat te mie-
siące? – Nie chcieliśmy tracić czasu. 
Z doświadczenia wiemy, że możliwości 
prowadzenia robót budowlanych o tej 
porze roku przesuwają się i grudzień 
jest miesiącem, kiedy prace jeszcze 
trwają. Roboty brukarskie na całym 
odcinku mają być zakończone do koń-
ca tego roku, z zastrzeżeniem, że przy 
silnych mrozach wykonawca schodzi 
z budowy.

Szanujemy pieniądze publiczne
O inwestycjach miejskich, wyborach i odpowiedzialności rozmawiamy z zastępcą burmistrza  
– Michałem Popławskim

n
Zastępca Burmistrza, Michał Popławski 
– fan klubu FC Barcelona, o czym 
świadczy ulubiony kubek – tłumaczy 
zawiłości związane z budową realizo-
wanego fragmentu ul. Żabikowskiej   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
 Ścieralna warstwa asfaltu na skrzyżo-
waniu Żabikowskiej z Buczka i Targową 
oraz na pozostałej części inwestycji, ma 
być położona do końca lutego   
fot. Piotr P. Ruszkowski 
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zwolenie na budowę z  jednoczesnym 
nabyciem nieruchomości.

Pan mówi o sposobie, jak będziecie to 
realizować, a my o odejściu od prawa 
lokalnego. Już dzisiaj wiecie Państwo, 
że w miejscach, gdzie na ul. Żabikow-
skiej właśnie powstały krawężniki, 
wylano beton itd., plan przewiduje 
zieleń, i pozwalacie na wykonanie pro-
jektu, przy realizacji którego część tej 
inwestycji trzeba będzie rozebrać i do-
datkowo jeszcze wykonać podziały 
gruntów, wykupy!?

Robimy to ze względu na bezpieczeństwo 
i  dlatego, że szanujemy opinie innych 
organów, które muszę uwzględniać, po-
mimo kwestii �nansowych. Zgadzam 
się, że plan zagospodarowania wprowa-
dza ład architektoniczny w mieście, na-
tomiast stosując pewne procedury moż-
na w ten jedyny sposób zbudować drogę, 
na której miasto nie ma prawa pełnej 
własności.

Ludzie wiążą wybór 2. wariantu budo-
wy wlotu ul. Długiej z tym, że miesz-
kają na niej burmistrz Małgorzata 
Machalska i radny Piotr Goryniak.

Burmistrz Małgorzata Machalska, gdy 
przedstawiłem jej w zeszłym roku plan 
inwestycyjny na rok 2017, który doty-
czył wykonania projektów dróg i chod-
ników i który zawierał m.in. wykona-
nie projektu ul. Długiej, powiedziała 
mi początkowo dokładnie to samo. 
Jednakże z analizy tego obszaru miasta 
wynikało że ulica Długa, ze względu 
na swoje połączenie z  ulicą Buczka, 
Szkolną i Poprzeczną, stanowi ważny 
ciąg komunikacyjny oraz że mieszka 
na niej więcej osób, niż na najbliższych 
nieutwardzonych ulicach. M.in. te ar-
gumenty sprawiły, że zarówno Pani 
Burmistrz, jak i Komisja Komunalna 
wskazały, iż w 2017 roku projektujemy 
ul. Długą. Bardzo często, gdy jest wy-
typowana droga do rozpoczęcia prac 
projektowych, a  później do budowy 
słyszę, że wskazaliśmy ją, ponieważ 
przy niej akurat ktoś mieszka, ale samo 
zamieszkiwanie przy danej drodze 
(burmistrza, radnego, dyrektora szko-
ły czy przedsiębiorstwa) nie może sta-
nowić powodu, aby ją pomijać, jeżeli 
istnieją racjonalne powody, aby ją wy-
konać. Idąc dalej tym tokiem rozumo-
wania, nie moglibyśmy projektować 
m.in. ul. Rydla, która stanowi jedną 
z  głównych ram komunikacyjnych 

w  Lasku,  bo 
p r z e c i e ż  t e ż 
mieszka przy 
niej były Bur-
mistrz.

Proszę podać 
sztywne argu-
menty za tym, że 
wariant A jest 
lepszy od wa-
riantu B.

Te argumenty są 
zawarte w opinii 
Starostwa. Oba 
warianty są wy-
konalne. Jako ko-
rzystniejszy wy-

brano jednak ten z bezpośrednim połą-
czeniem ulic Długiej i Żabikowskiej ze 
względu na następujące uwarunkowania:
Qn uzyskujemy prosty i czytelny dla wszyst-

kich uczestników ruchu układ skrzyżo-
wania trójwlotowego ulic Długa/Urocza,
Qn likwidujemy dodatkową relację na 

skrzyżowaniu ulic Uroczej i  Długiej 
obejmującą dojazd do posesji,
Qn ulica Długa zbiera ruch z większego 

obszaru, niż ul. Urocza i jest on prowa-
dzony na wprost,
Qn uzyskujemy poprawę bezpieczeństwa 

dla pieszych poruszających się w kierun-
ku ul. Żabikowskiej – dzięki wykonaniu 
chodników nie muszą oni korzystać ra-
zem z pojazdami ze wspólnej powierzchni 
dojazdu do posesji.

Czy można było uniknąć sytuacji, że 
trzeba będzie niektóre fragmenty re-
alizowanej inwestycji niebawem roze-
brać i przerabiać na nowo? To przecież 
marnotrawienie publicznych pieniędzy.

Szanujemy pieniądze publiczne, czego 
dowodem jest to, że w przypadku budo-
wy trzech dużych ulic (Wschodnia, al. 
Jana Pawła II i Żabikowska) wybraliśmy 
wariant kosztorysowania, a nie ryczał-
towania. Jeżeli projektowalibyśmy rów-
nocześnie ul. Żabikowską i  Długą, to 
prawdopodobnie sytuacji można by było 
uniknąć. Tymczasem Żabikowska była 
projektowana 2 lata temu, a prace kon-
cepcyjne związane z Długą rozpoczęły się 
w tym roku, po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę ul. Żabikowskiej (lutym 
2017 r. – przyp. red.). W żaden sposób 
oba procesy nie były ze sobą związane.

A szkoda. W związku z tym, że projek-
ty nie były spójne, to ze względów 
gospodarności należało chyba pozostać 
przy pierwszym wariancie.

Zawsze można się spierać, czy dany za-
kres inwestycji jest wystarczający. Każda 
ma swój początek i koniec. Mam świa-
domość, że część realizowanych obecnie 
fragmentów trzeba będzie przebudować, 
ale wiem też, co mówią organy powia-
towe.

O ordynacji wyborczej

W aspekcie opracowywanych zmian 
w prawie wyborczym do samorządów, 
czy jest Pan za tym, żeby likwidować 
JOW-y (jednomandatowe okręgi wy-
borcze) w gminach?

Od wielu lat mieszkańcy ul. Słonecz-
nej borykają  się z  trudnościami 
w dotarciu do swoich domostw, na-
wet po niewielkich opadach deszczu, 
nie mówiąc o roztopach. Nie ma tu 
chodnika, co powoduje, że prze-
chodnie brną w błocie i wodzie po 
kostki. Po 2-3 godzinnym deszczu 
ulica zamienia się w kałużę rozcią-
gającą  się od parkanu do parkanu 

po obu stronach. Zmierzający do 
Galerii „Trakcja” funkcjonującej na 
końcu ślepej ulicy (przy torach), 
zmuszeni są balansować na rozło-
żonych przez mieszkańców paletach. 
Stan nieutwardzonej drogi pogor-
szył się jeszcze podczas robót toro-
wych modernizowanej w sąsiedztwie 
linii kolejowej Poznań-Wrocław.

PAW

Balansowanie na paletach

n
Zmierzający do Galerii „Trakcja” położonej na końcu ul. Słonecznej są zmuszeni 
chodzić po niestabilnych paletach, rozłożonych przez mieszkańców. Według 
hierarchizacji ulic, przed 13. laty, wśród czekających na utwardzenie 120 ulic, 
Słoneczna była na 10. pozycji. Do dziś nie posiada nawet chodnika   fot. Paweł 
Wolniewicz

Uważam, że JOW-y są dobre. Radni są 
bardzo związani z terenami, które repre-
zentują, z kolei mieszkańcy znają swo-
jego przedstawiciela. Każdy radny wal-
czy, by jak najwięcej inwestycji było na 
jego terenie. Natomiast w  przypadku 
powrotu do okręgów wielomandatowych 
ta energia będzie kierowana w  różne 
strony, bo okręgi będą większe.

Co po przedszkolu?

Jak będzie wykorzystany budynek 
Przedszkola nr  1 przy ul. Sobieskie-
go  65 („Pogodne Przedszkole”) po 
przeniesieniu tej placówki do nowego 
obiektu? (czytaj „WL” 11-2017, str. 10)

To jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia. 
Pytanie, czy umieścić tam �lię Bibliote-
ki Miejskiej dla Lasku, która właśnie 
powstała w Centrum Handlowym „Ve-
nus”? Tylko, czy jest sens przenoszenia 
jej stamtąd? Jest w Luboniu wiele orga-
nizacji społecznych, które nie mają dla 
siebie miejsca. Dobrze byłoby, gdyby 
istniał budynek, w którym mogłyby się 
spotykać – taki inkubator dla organiza-
cji. Kwestia podziału powierzchni i har-
monogramów ich zajmowania są do 
dyskusji. Z budową nowej siedziby dla 
przedszkola chcemy wystartować już 
w przyszłym roku. Ta kolorowa i funk-
cjonalna inwestycja dla dzieci bardzo 
mnie cieszy. Będzie trwała 2 lata i kosz-
towała ok. 4 mln zł. Chcemy zacząć la-
tem i  we wrześniu 2019  r. uruchomić 
nowe przedszkole. Podobny system ob-

ciążania miejskiego budżetu – z podzia-
łem na dwa lata – stosujemy również 
w przypadku budowy dróg. Przykładem 
jest przyszłoroczna budowa ul. Dojaz-
dowej z kawałkiem ul. Rydla w 2018 r. 
i dokończenie Rydla w 2019 r. Pewnie 
będą gromy, że budują, a potem stoją, 
ale w ciągu 1,5 roku ta droga powstanie 
w całości.

Potencjał handlowy

W związku z  informacjami, które 
docierają do redakcji o  sprzedaży 
terenów o potencjale handlowym przy 
ul. Żabikowskiej, ciągnących się od 
„Skrzata” do ul. Powstańców Wlkp. 
(pawilony i ryneczki), jakie najbliższe 
perspektywy miasto widzi dla tego 
obszaru?

Jakiś inwestor (bez wskazania nazwy 
konkretnej �rmy) prosił o zgodę miasta 
na obsługę komunikacji dla terenu przy 
„Skrzacie”. Jak chodzi o prawoskręt w ul. 
Żabikowską, to owszem, ale dla lewo-
skrętu na pewno nie będzie naszej apro-
baty. Drugi wjazd na ten teren ma po-
wstać od al. Jana Pawła II. Natomiast co 
do obszaru położonego dalej (w stronę 
ul. Powstańców Wlkp.), podobnego 
wniosku nie kojarzę. Wiemy o intensyw-
nych zabiegach co do tych terenów 
(Intermarchè i  teren obok „Skrzata”). 
Pod względem handlowym to faktycznie 
bardzo atrakcyjny obszar.

rozmawiali: Piotr P. Ruszkowski  
i Hanna Siatka

n
Każda inwestycja ma swój początek i koniec   fot. Piotr P. Rusz-
kowski
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GORĄCE TEMATY

Przedstawiamy zaawansowanie prac 
nad projektem Poznańskiej Kolei Me-
tropolitalnej (PKM)

Już w marcu, a najpóźniej czerwcu 2018 r., 
mają być uruchomione 23 pary dodatko-
wych pociągów na 4. liniach – do Wągrow-
ca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego 
Tomyśla i  Jarocina. Ustalono solidarne 
�nansowanie połączeń. Koszty będą po-
noszone wspólnie przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, którego udział 

�nansowy w projekcie będzie na poziomie 
40%, powiatów położonych wzdłuż po-
szczególnych linii kolejowych (20%) i po-
łożonych wzdłuż tych linii gmin (40% 
kosztów). W grudniu tego roku zostanie 
podpisane z samorządami porozumienie 
w tej sprawie, a do końca stycznia przy-
szłego roku umowy.
PKM jest wspólnym przedsięwzięciem 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego 

oraz gmin i  powiatów położonych 
wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego 
Węzła Kolejowego. To system regular-
nych kolejowych połączeń regionalnych 
o  częstotliwości kursowania pociągów 
w godzinach szczytu przewozowego co 
30 minut, zapewniający pasażerom od-
powiedni komfort podróżowania. PKM 
będzie obejmować obszar w promieniu 
ok. 50  km od Poznania, wyznaczony 
przez stacje końcowe PKM na poszcze-
gólnych liniach kolejowych: Nowy To-
myśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, 
Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, 
Oborniki i  Szamotuły. Organizatorem 

PKM będzie Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Zadanie będzie reali-
zowane przez samorządowego przewoź-
nika kolejowego – Koleje Wielkopolskie 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Funkcję 
koordynatora działań informacyjno-
-promocyjnych PKM będzie pełnić Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań.
Uruchomienie PKM będzie następować 
etapami, począwszy od drugiego kwar-
tału 2018 roku. Zakończenie wdrażania 
projektu jest przewidziane na rok 2021 
i zależy od zakończenia remontów po-
szczególnych linii kolejowych przez PKP 
PLK SA.    (Z)

Kolej metropolitalna

Qn Okoliczni mieszkańcy oraz użytkow-
nicy skrzyżowania Poznańska-Buczka-
-Targowa-Żabikowska czują się oszuka-
ni, bo przywrócenie do ruchu tej ważnej 
krzyżówki miało nastąpić już dawno – 
przed 11 listopada. Podkładową warstwę 
asfaltu położono dopiero miesiąc później, 
13 grudnia. W chwili, gdy oddajemy do 

druku ten numer, skrzyżowania nadal nie 
otwarto. Przyczyny spóźnień i  kwestie 
związane z inwestycją wokół kawałka ul. 
Żabikowskiej tłumaczy zastępca burmi-
strza, Michał Popławski (czytaj wywiad 
na str. 18).
Qn Obserwujący budowę ul. Żabikowskiej 

nie kryją zaskoczenia i pytają o sens, wskazu-

jąc na marnotrawienie 
publicznych pieniędzy 
w miejscach skrzyżo-
wań ul. Żabikowskiej 
z Uroczą i Długą, bo-
wiem, jak wiedzą, część 
związana ze skwerem 
„Sąsiedzkie Tulipany” 
już została zaplanowa-
na inaczej. Pisaliśmy 
o tym w październi-
kowym numerze na 
str.  16, w  materiale 
„Długa przed Uro-
czą?”. Konieczność 
rychłej przebudowy 
tego, co teraz powstaje, 
potwierdzają urzędnicy 
miejscy i burmistrz ds. 
inwestycyjnych w Lubo-
niu, Michał Popławski, 
w rozmowie z Nieza-
leżnym Miesięcznikiem 
Mieszkańców.

Wokół Żabikowskiej, Długiej i Uroczej
Rozczarowania

n
Już dziś wiadomo, że zbudowany według projektu ul. Żabikowskiej wlot w Uroczą 
w niedalekiej przyszłości, prawdopodobnie za rok, zostanie rozebrany   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Rozgrzebane, ważne dla Lasku i części Żabikowa skrzyżowanie ulic Targowej, 
Buczka, Żabikowskiej i Poznańskiej. Ograniczenie ruchu miało tu trwać maksymal-
nie do 11 listopada, a w połowie grudnia krzyżówka nadal była nieprzejezdna   fot. 
Piotr P. Ruszkowski

Qn Zainteresowani rozwiązaniem 
komunikacyjnym w  tym miejscu 
mieszkańcy narzekają ponadto, że 
faworyzuje się lubonian z ul. Dłu-
giej – zapraszając ich na konsulta-
cje z  pominięciem sąsiadów z  ul. 
Uroczej (Migalli).

Problemy związane z terminami, opóź-
nieniami, zmianami koncepcji i koniecz-
nościami rozbierania tego, co się budu-
je, wielu ocenia jako bałagan organiza-
cyjny skutkujący niegospodarskim po-
dejściem i mało oszczędnymi działania-
mi, powodującymi dodatkowe, wieloty-
sięczne wydatki.  (I)

n
Nowe ujęcie okolic Sąsiedzkich Tulipanów, na którym z lotu ptaka widać wloty 
ulic Uroczej i Długiej w Żabikowską budowane według istniejącego od dziesią-
tek lat porządku. Za rok, gdy będzie realizowana budowa ul. Długiej, cały ten 
obszar zostanie zupełnie przerobiony, co z pewnością będzie sporo kosztowało   
fot. Rafał Wojtyniak

n
Za rok, po kolejnej przebudowie, według niespójnego 
z obecnie realizowaną inwestycją projektu budowy ul. Dłu-
giej, w tym miejscu będzie przebiegać wylot ul. Długiej 
w Żabikowską. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że 
powstanie przez to regularne skrzyżowanie z wyjazdem 
z osiedla mieszkaniowego położonego naprzeciwko, wi-
docznego w głębi, co z pewnością nie jest najlepszym roz-
wiązaniem w tym newralgicznym miejscu. Oprócz koniecz-
ności zniszczenia fragmentu skweru „Sąsiedzkie Tulipany”, do 
wycięcia będą kolejne 3 drzewa – na zdjęciu, od prawej   fot. 
Piotr P. Ruszkowski
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SAMORZĄD

LOSiR
Zaczęło się jak zwykle od Roberta Kor-
cza. Domagał się informacji, kto i w jaki 
sposób odpowie za sytuację powstałą 
w LOSiR-ze i Bibliotece Miejskiej. Usły-
szał, że sprawa biblioteki jest zamknięta 
i nie wpłynęły żadne nowe pytania rad-
nych jej dotyczące. Natomiast w  spra-
wozdaniach z  działalności miejskich 
spółek będzie mowa także o decyzjach 
dotyczących LOSiR-u. I tak też się stało. 
Obecny prezes, Janusz Kosiński, oprócz 
prezentacji wielu cyfr obrazujących opła-
kany stan spółki w momencie jej prze-
jęcia, prezentował wprowadzane zmiany, 
w celu jej uzdrowienia. Zadłużenie spół-
ki sięgnęło za poprzedniego zarządu 
prawie miliona złotych. Radny Marek 
Samulczyk, nie pierwszy raz, pytał, dla-
czego, mimo wielokrotnych głosów rad-
nych i mediów o podejrzeniach dotyczą-
cych złej działalności zarządu LOSiR-u, 
nie podejmowano stosownej i koniecznej 
interwencji. Jak zgodnie stwierdzili Mał-
gorzata Machalska i Rafał Marek, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej LOSiR-u, 
zarówno Rada Nadzorcza, jak i właści-
ciel, czyli miasto (Burmistrz), w kwar-
talnych sprawozdaniach zarządu otrzy-
mywali nieprawdziwe dane, z  których 
wynikało, że inny jest stan �nansowy 
spółki, niż był w rzeczywistości. Nowy 

prezes stwierdził, że wobec odkrytych 
przez wewnętrzny audyt nieprawidło-
wości, przewidywane są wnioski o po-
ciągnięcie do odpowiedzialności win-
nych tych zaniedbań. Dziś za wcześnie 
jeszcze na określenie jej zakresu. Z po-
wodu dużych kosztów zewnętrznego 

Zatrważające wyniki kontroli w LOSiR-ze
39. Sesja Rady Miasta Luboń (23 listopada 2017 r.)

audytu, zdecydowa-
no o przeprowadze-
niu wewnętrznego. 
Jego wyniki są za-
trważające. Radny 
Jakub Bielawski 
pytał o wyjaśnienie 
wielokrotnie zgła-
szanych przez niego 
i   opisywanych 
przez „WL” wątpli-
wości dotyczących 
kosztorysów budo-
wy owalu w obiek-

tach LOSiRu. Otrzymał zapewnienie, że 
wkrótce i ta sprawa zostanie dogłębnie 
wyjaśniona. Warto przypomnieć, że o ta-
kie poważne podejście do podejrzeń 
o niegospodarność w LOSiR-ze było do 
niedawna bardzo trudno i nie dawano 
wiary takim doniesieniom.
Radny J. Bielawski skutecznie zawnio-
skował, aby kontrolę LOSiR-u dopisać 
do standardowego planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na przyszły rok.

Kom-Lub i Translub
Inaczej przebiegły prezentacje spra-
wozdań za 2016 rok Kom-Lubu 
i Translubu. Obie spółki mają się do-
brze i planują rozwój. Zmianie ulegnie n

 Obecny prezes LOSiR-u – Michał Kosiński – po wewnętrznym 
audycie stwierdza opłakany stan spółki, zadłużenie za po-
przedniego zarządu sięgnęło prawie miliona złotych. Obiecał 
niebawem udzielić odpowiedzi na czekające od dawna inter-
pelacje J. Bielawskiego złożone w oparciu o publikacje „Wie-
ści”, które o nieprawidłowościach w adaptacji owalu w hali 
LOSiR donosiły już od 2014 r.   fot. Jerzy Nowacki

n
Raportujący prezesi miejskich spółek, od pra-
wej: Tadeusz Urban z Kom-Lubu, odchodzący 
z końcem roku na emeryturę (czytaj też na 
str. 33), Igor Szymkowiak (niebawem zastąpi T. 
Urbana) i Zbigniew Bernat – prezes Translubu, 
wraz z księgową   fot. Jerzy Nowcki

Wszystkim Lubonianom  życzę 
zdrowych i spokojnych świąt 

 Bożego Narodzenia i spędzenia ich 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku.

Paweł Antoni Wolniewicz

cd.  
na str. 
22

Wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swój głos na projekt Luboń-
skiego Budżetu Obywatelskiego „Budowa nowoczesnego placu zabaw 
wraz z siłownią zewnętrzną oraz z systemem monitoringu” przy ulicy 
Batorego (dawniej Kozińskiego), składam bardzo serdeczne podzię-
kowanie. Państwa zaangażowanie i oddane głosy pokazały, że projekt 
znalazł się na pierwszym miejscu i mam nadzieję że w 2018 r. zostanie 
zrealizowany. Jeszcze raz dziękuję, a z okazji zbliżających się Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 2018 wszystkim mieszkańcom Lubonia życzę: 
świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, 
wiary, szczęścia i powadzenia.

Marek Samulczyk
radny

Podziękowanie
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Głosowania
radnych 
podczas 

39 Sesji RML
(23 listopada)
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Andrzejczak Paweł FOL (11)-kF Z Z Z Z p Z Z Z Z
Bartkowiak Patryk FOL (8)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Bielawski Jakub LIO (4) Z Z Z Z p Z Z Z Z
Budzyński Łukasz FOL (14)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Dworaczyk Adam LIO (10) Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Ekwińska Katarzyna FOL (2)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Franek Dorota FOL (20)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Frąckowiak Katarzyna FOL (19)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Gawelski Hieronim FOL (21)-kF Z Z Z Z p Z Z Z Z
Goryniak Piotr FOL (16)-kF Z p Z Z p Z Z Z Z
Górecki Kazimierz FOL (12)-kF Z Z Z Z p Z Z Z Z
Izydorski Piotr FMNCL (6)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Kołodziej Tomasz FMNCL (5)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Krzyżostaniak Paweł FOL (13)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Okupniak Andrzej ML (15) Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Samulczyk Marek ML (3) Z Z Z Z w Z Z w Z
Szwacki Michał FOL (7)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Wilczyńska-Kąkol Karolina FOL (18)-kF Z Z Z Z w Z Z Z Z
Wolniewicz Paweł FOL (1)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Woźniak-Patej Magdalena LIO (17) Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Zygmanowska Teresa FOL (9)-kF Z Z Z Z Z Z Z Z Z

21 20 21 21 14 21 21 20 21
0 1 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 1 0

21 21 21 21 21 21 21 21 21
Głosowania: z-za; p-przeciw; w-wstrzymujący; n-nie brał udziału; nn-nieobecny

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

Razem "wstrzymujących" (w)
Razem głosowało
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menedżerskim. Ukończył Wydział 
Prawa i Administracji UAM w Pozna-
niu. Studiował również teologię w Bi-
blijnym Seminarium Teologicznym we 
Wrocławiu. Autor publikacji z pogra-
nicza teologii, historii i  prawoznaw-
stwa. W  latach 2003-2006 odbywał 
aplikację radcowską w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Poznaniu. Przez 
szereg lat pełnił funkcję członka za-
rządu kilku spółek handlowych 
w branży rolno-spożywczej i budow-
lanej. Specjalizuje się w prawie gospo-
darczym, handlowym i podatkowym, 
a  także w  regulacjach dotyczących 
robót budowlanych, rynku rolno-spo-
żywczego i bezpieczeństwa żywności. 
Uczestniczył w tworzeniu i przekształ-
ceniach spółek handlowych, obsługiwał 
transakcje zakupu przedsiębiorstw, 
udziałów i akcji. Posiada również do-
świadczenie w  obsłudze projektów 
finansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej. Będąc aktywnym instruktorem 
harcerskim i członkiem władz krajo-
wych jednej z organizacji harcerskich 
zajmuje się w praktyce zagadnieniem 
otoczenia prawnego działalności har-
cerskiej, edukacyjnej i wychowawczej. 
Harcerstwo to hobby pana Andrzeja.

Obecny skład RN LOSiR-u: Rafał Marek 
(przewodniczący), Sylwia Tomczak-
-Krzyżanowska i Andrzej Polaszek

Translub

Mirosław Klecz
Z początkiem 
grudnia zastąpił 
w RN spółki An-
drzeja Polaszka, 
który obecnie jest 
członkiem RN 
w  spółce LOSiR. 
Mieszka w Lubo-
niu od 34  lat. In-
żynier, absolwent 
Politechniki Po-
znańskiej. Pracuje 
w  swoim zawo-
dzie. Radny 3. i 4. 
kadencji Rady Miasta Luboń. Do życio-
wych pasji pana Mirosława należą tury-
styka rowerowa oraz czytanie książek.

Aktualny skład RN Translubu: Przemy-
sław Czaczyk (przewodniczący), Teresa 
Socha i Mirosław Klecz

Kom-Lub

Z kronikarskiego obowiązku należy przy-
pomnieć również skład RN trzeciej miej-
skiej spółki – „Kom-Lub” – który nie 
uległ zmianie: Małgorzata Matysiak 
(przewodnicząca), Janusz Piasecki i Da-
riusz Springer.

PAW

SAMORZĄD

wkrótce zarząd Kom-Lubu, 
którego prezes, Tadeusz 
Urban, przechodzi na eme-
ryturę. Jego miejsce zajmie 
Igor Szymkowiak (przedtem 

członek Rady Nadzorczej LOSiR-u; 
czytaj też „Zmiany w miejskich spół-
kach” powyżej). Sprawozdanie przy-
gotowane przez prezesa Translubu, 
Zbigniewa Bernata, uzupełniła prezen-
tacja, w przerwie obrad, dwóch nowo 
zakupionych autobusów –  efektow-
nych, wyremontowanych i niedrogich, 
za 300 tysięcy złotych. Były głosy roz-
czarowania, że za krótkie, ale zarówno 
argumentacja prezesa, że przegubowe 
nie mieszczą  się na lubońskich ron-
dach, jak i ich estetyczny wygląd, były 
przekonujące. Sprawozdania przyjęto 
bez dyskusji i  prawie jednogłośnie, 
bowiem szczegółowe ich zaprezento-

wanie i omówienie, a także odpowiedzi 
na pytania radnych miały swój czas na 
posiedzeniach komisji.

Inne decyzje
Qn Bez problemu przyjęto też uchwały: 

„Gminny Program Rewitalizacji na lata 
2017-2027 dla Miasta Luboń”, od długie-
go czasu tworzony i konsultowany; nowe 
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klu-
bów dziecięcych; „Program Współpracy 
Miasta Luboń z organizacjami pozarzą-
dowymi i  innymi podmiotami, na rok 
2018” oraz zmiany w statucie Biblioteki 
Miejskiej. Podniesiono też, wykorzystując 
ustawę o samorządzie gminnym, podat-
ki od gruntów, budynków lub ich części 
o 1,9 %. Wyrażono zgodę na bezprzetar-
gowe przedłużenie umowy na dzierżawę 
gruntu dla Aquanetu.
Qn Jeszcze przed obradami udzielono głosu 

przedstawicielowi �rmy EMEDEA, który 
pochwalił się realizacją pierwszego eta-
pu powstającego za Ośrodkiem Kultury 
w Luboniu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego dla dzieci (czy-
taj „WL” 09-2016, str. 3) i rozpoczęciem 
drugiego etapu tej inwestycji.
Qn Na koniec obrad radny Marek Samul-

czyk poinformował, że podjął rozmowy 
z właścicielem gruntu przy ul. Paderew-
skiego i otrzymał negatywną odpowiedź 
w  sprawie przekazania kolejnego, nie-
zbędnego dla przeprowadzenia inwestycji, 
niewielkiego fragmentu jego własności, 
na rzecz miasta. To z pewnością utrudni 
realizację oczekiwanych przez mieszkań-
ców tej ulicy od lat i już, zdawałoby się, 
wynegocjowanych zmian.

Obserwator Luboński
Jerzy Nowacki

n
Podziękowano odchodzącemu na eme-
ryturę prezesowi Kom-Lub-u, Tadeuszo-
wi Urbanowi   fot. Jerzy Nowcki

Zatrważające wyniki kontroli w LOSiR-ze

cd.  
ze str. 
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Sylwia Tomczak-Krzyżanowska
W marcu tego 
roku w  Zarzą-
dzie Rady Nad-
zorczej  (RN) 
LOSiR-u zastą-
piła  Michała 
Tkaczuka. Po-
chodzi z  okolic 
Gniezna. 
W 2005 r. ukoń-
czyła Akademię 
Ekonomiczną 
w  Poznaniu na 
Wydziale Zarzą-
dzania uzysku-
jąc tytuł magi-
stra ekonomii. Od 21  lat pracuje za-
wodowo. Początkowo jako księgowa, 
później jako asystent biegłego rewi-
denta. Obecnie jest dyrektorem finan-
sowym i  członkiem zarządu spólki z 
o.o. Agro-Trade. Przed trzema laty 
zdała stosowny egzamin uzyskując 
tytuł doradcy podatkowego. Bardzo 

lubi  się uczyć i  podejmować nowe 
wyzwania. Jest domatorką i  uwielbia 
spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. 
Lubi czytać książki, ostatnio duże wra-
żenie zrobiła na niej lektura książki 
„Małe życie”. Jedną z życiowych pasji 
pani Sylwii są podróże, natomiast uko-
chanym krajem Włochy i chyba szyb-
ko się to nie zmieni, ponieważ uwielbia 
ich różnorodność, klimat i kuchnię.

Andrzej Polaszek
Z początkiem grudnia zastąpił w RN 
LOSiR-u Igora 
Szymkowiaka, 
który po przej-
ściu na emerytu-
rę dyrektora fir-
my „Kom-Lub”, 
Tadeusza Urbana, 
zastąpi go na sta-
nowisku Prezesa 
Zarządu. Jest 
partnerem kan-
celarii ,  radcą 
prawnym z  do-
świadczeniem 

Zmiany w miejskich spółkach
Personalne mody�kacje w radach nadzorczych Lubońskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (LOSiR) oraz Translubu, jak nam powiedziano, miały na 
celu usprawnienie ich działań. Poniżej przedstawiamy nowych członków 
tychże rad oraz aktualne ich składy

n
Sylwia Tomczak-
-Krzyżanowska – 
w RN LOSiR-u (za 
Michała Tkaczuka)

n
Andrzej Polaszek 
– w RN LOSiR-u (za 
Igora Szymkowia-
ka)

n
Mirosław Klecz 
– w RN Translubu 
(za Andrzeja Po-
laszka)

Qn Na jakich zasadach współistnieją 
nowy Fit Klub i �lia Biblioteki Miej-
skiej otwarte w  centrum handlowym 
„Venus” przy ul. Sobieskiego? Jak mia-
sto rozlicza się z Fit Klubem, w którego 
pomieszczeniach uruchomiono miejską 
placówkę? Ile te koszty wynoszą?     
          (czytelnik)

Odp.: Filia Biblioteki nr 4 i Fit Klub mają 
swe siedziby w jednym budynku w cen-
trum handlowym „Venus”, ul. Jana  III 
Sobieskiego 55A. Miasto Luboń nie wy-
najmuje pomieszczenia od Fit Klubu 
i z tego tytułu nie ponosi na jego rzecz 
żadnych kosztów.

oprac. Agnieszka Begier
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Mieszkańcy pytają

Filia Biblioteki

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

Masz stare zdjęcia, dokumenty, przed-
mioty, którymi chciałbyś  się podzielić 
z innymi poprzez publikację lub których 
chciałbyś się pozbyć, nie wyrzucaj! Mogą 
mieć wartość historyczną związaną z Lu-
boniem. Przynieś do siedziby Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego „Forum 

Lubońskie”, ul. Wschodnia 23A/62 (re-
dakcja „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

Z historią – do nas!
Apel
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Sprawy, które rażą, bolą, przeszkadzają, bulwersują, nominowane przez czytelników do lubońskiego tytułu „Sól w oku” 

Zainteresowanie niewielkie – organiza-
torzy i  bene�cjenci. Ale to nie dziwi, 
bowiem uczestnictwo w takich spotka-
niach nie jest atrakcyjne dla przegranych. 
Niesłusznie, bowiem może procentować 
w przyszłym budżecie. Nie jest też wy-
kluczony bezpośredni wpływ na inno-
wacje, przynajmniej w jakimś zakresie. 
Poza tym wydaje się, że jest w pewnym 
sensie wymagane, zgodnie z regulami-
nem przedsięwzięcia. To taka praktyka, 
która przyszła do nas wraz z Europą, jak 
na przykład „przerwa kawowa”, wcześniej 
nieznana. Dobrze, że jest podsumowanie, 
bo daje całościowy ogląd dokonania 
i ułatwia tak ocenę, jak i zmiany, czy też 
poprawki w kolejnych edycjach LBO.
Luboński Budżet Obywatelski 2017 moż-
na uznać za udany. Ponad 6 tysięcy gło-
sów, zdecydowana większość ważnych. 
Ponieważ każdy mógł wybrać 4 projek-
ty (dwa twarde i dwa miękkie), wybór 
budził pewne zastrzeżenia. A to dlatego, 
że można, ale nie trzeba było wybierać 
aż czterech inicjatyw, co zrodziło u nie-
których uczestników podejrzenie, że ktoś 
nieuczciwy mógłby na kartach z mniej-
szą liczbą wyborów zakreślić preferowa-
ny przez siebie projekt, niezgodnie z in-
tencją wybierającego.
Wystarczy przywołać tegorocznych zwy-
cięzców, by zrozumieć jak bardzo pro-
jekty są różnorodne i nie wykluczają się 
wzajemnie. A  są to, przypomnijmy, 

wśród inwestycyjnych – rewitalizacja 
terenów wokół Strumienia Junikowskie-
go i boiska przy Jaśminowej, toaleta na 
Wzgórzu Papieskim i  stacje naprawy 
rowerów; wśród nieinwestycyjnych: bez-
płatne zajęcia �tness, weekendowe spły-
wy kajakowe i nauka języka angielskiego.
Najliczniejszy był udział mieszkańców 
w  wieku 36 do 49 lat, najmniej było 
glosujących w grupie młodych, 16 do 25 
lat. Jak zachęcić tych ostatnich i przeko-
nać do zgłaszania pomysłów i aktywno-
ści społecznej? Smutne, że coś zaniedba-
liśmy w  procesie dydaktycznym i  wy-
chowawczym. Większość głosowała za 
pomocą kart papierowych, ale postano-
wiono pozostawić w  przyszłym roku 
także wybór przez Internet, w nadziei, 
że będzie coraz liczniejszy.
W czasie dyskusji Justyna Dajewska, 
jedna ze zwycięskich uczestniczek 
LBO 2017, zgłosiła zastrzeżenie wobec 
sposobu relacjonowania tegorocznej 
akcji przez „WL”. Jej zdaniem, zbyt 
oszczędnie informowaliśmy o budżecie. 
Abstrahując od porównywania czy rze-
czywiście poświęciliśmy mu mniej miej-
sca, niż w ubiegłym roku, jesteśmy żywo 
zainteresowani bogatą i rzetelną infor-
macją o przebiegu zgłaszania i wyborze 
projektów. Także o przyczynach odrzu-
cenia niektórych z nich.
W czasie spotkania wyjaśniono, że naj-
częstszą przyczyną odrzucenia projektu 

LBO oceniony
29 listopada władze spotkały się z mieszkańcami, by podsumować 
Luboński Budżet Obywatelski 2017

bywa jego niewłaściwie oceniony koszt, 
przekraczający regulaminowe kwoty, lub 
komplikacje własnościowe, uniemożli-
wiające angażowanie w  nie środków 
budżetowych.
Zmieniono przyszłoroczne terminy ko-
lejnej edycji budżetu. Zebrani zaakcep-
towali tę innowację. Zgłaszać projekty 
można będzie już od lutego, a �nał jest 
przewidziany na czerwiec. Ma to umoż-
liwić lepszą koordynację z pracami nad 
budżetem miasta.

Komentarz od autora
Podejrzliwość w odniesieniu do wyboru 
projektów LBO jest nie tylko krzywdzą-
ca, ale też świadczy o naszej zbiorowej 
mentalności. Dlaczego nie możemy 
uznać, że odpowiedzialni za głosowanie 
są uczciwi i nie dopuszczają się manipu-

lacji czy wprost fałszerstwa? Odpowiedź 
powinna zaciekawić socjologów i  być 
przedmiotem badań. Wszelkie pomysły, 
z  dodatkowym parafowaniem kart do 
głosowania, wydają się tylko kompliko-
wać wybieranie i nie przyniosą spodzie-
wanych rezultatów. Kto wierzy w teo-
rie spiskowe, i tak nie uzna wyboru za 
uczciwy. Natomiast ograniczenie pra-
wa wyboru do jednego tylko projektu 
ograniczałoby możliwość większego 
wpływu na decyzję realizacji dobrych 
dla mieszkańców pomysłów, z różnych 
dziedzin życia miasta, często niepo-
równywalnych z sobą, a przecież po-
trzebnych. Porównywanie decyzji tu 
podejmowanych do politycznych wybo-
rów samorządowych lub parlamentar-
nych jest niedorzeczne.

Jerzy Nowacki

n
Uczestnicy spotkania podsumowującego LBO 2017 w sali sesyjnej w środowe 
popołudnie, 19 listopada   fot. Jerzy Nowacki

W listopadzie, na str.  9 pokazaliśmy 
nowy chodnik wraz z zatoką autobu-
sową przy stacji benzynowej „Orlen” 
na ul. Sobieskiego, wybudowany na 
odcinku od ul. Fabrycznej do Kalino-
wej. W ramach tej samej inwestycji, po 
przeciwległej stronie jezdni powstało 
na początku br. podobne przedsięwzię-
cie drogowe na długości od ul. Fa-
brycznej do Panka. Sąsiedzi nowych 
trotuarów, mieszkający po drugiej 
stronie skrzyżowania Sobieskiego z Fa-
bryczną i Targową, z żalem patrzą teraz 
na „chodnik” przed swoimi posesjami 
i serce ich boli, że inwestycji nie po-
prowadzono dalej – w  kierunku ul. 
Żabikowskiej. Pozbawione płytek 
chodnikowych pobocze jest tam w ka-
rygodnym stanie. Nierówne „łaty” 
asfaltu wystają z gruntu i kałuż. Nie-
które fragmenty „chodnika” są nie do 
przebycia, podczas silniejszych opadów 
– w  całości pokryte wodą, pod po-
wierzchnią której czyhają nierówności. 
Na dodatek na wysokości posesji nr 6-8 
z ziemi wystaje studzienka telekomu-
nikacyjna. Jeśli dorzucić informację, 
że ta strona ulicy nie jest oświetlona, 
trudno się dziwić przechodniom scho-
dzącym z  „chodnika” na bardzo ru-
chliwą w tym rejonie jezdnię (w tym 
dzieciom samodzielnie podążającym 
do szkoły).

(S)

Serce boli

n
Błoto, kałuże w głębokich dziurach, różnice terenu 
pomiędzy pozostałościami po asfalcie(?) a gruntem 
i wystająca studzienka telekomunikacyjna – „chod-
nik” po nieoświetlonej stronie ul. Sobieskiego, na 
odcinku od Targowej do Żabikowskiej   fot. Hanna 
Siatka

Na ważnym przejściu przez ulicę Kościuszki przy skom-
plikowanym skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada, które 
wymusza wzmożoną uwagę (bez sygnalizacji świetlnej), 
w zagłębieniach asfaltu gromadzi się woda, a w niej liście. 
Z połączenia liści i wilgoci powstała łacha niebezpiecz-
nej mazi, którą nie wszyscy przechodnie są w  stanie 
przekroczyć.

(I)

Groźna przeszkoda

n
Liście zmieszane z wodą opadową tworzą na przejściu przez ul. Ko-
ściuszki niebezpieczną dla przechodniów maź   fot. Hanna Siatka
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Nawierzchnia chodnika w obrębie przy-
stanku autobusowego przy ul. Armii 
Poznań, na wysokości ul. Cyryla Rataj-
skiego jest niebezpieczna dla przechod-
niów, a przede wszystkim dla korzysta-
jących z komunikacji publicznej. Pokru-
szone płytki, zagłębienia, w  których 
najczęściej stoi woda, wreszcie pniak 
pozostały po ścięciu rosnącego tu kiedyś 

drzewa sprawiają kłopot 
wysiadającym i wsiada-
jącym do autobusów 
(zdarzały  się upadki 
i kontuzje). Ponadto na 
przystanku brak infor-
macji, że na czas objazdu nie zatrzymu-
ją się na nim autobusy linii 690.

PAW

Niebezpieczny przystanek

Chcąc wsiąść do autobusu pasa-
żerowie zmuszeni są omijać kału-
żę. W oddali, na bezpośrednim 
dojściu do przystanku z chodnika 
wystaje pniak, o który można się 
potknąć, zwłaszcza o zmroku    
fot. Paweł Wolniewicz

n

Biegacze i chodziarze przemierza-
jący chodniki wzdłuż dróg przy 
autostradzie od strony Komornik 
sygnalizują, że odcinki, których 
utrzymanie należy do Lubonia, są 
zarośnięte i zaniedbane. Do miejsc, 
gdzie stoją tablice na granicy z Po-
znaniem, spomiędzy płytek wyra-
stają wysokie chwasty i  trawa, 
tymczasem za tablicami widać już 
poznański porządek. Położona po 
południowej stronie A2 nasza uli-
ca Przy Autostradzie była ostatnio 
oczyszczana na wiosnę, natomiast 
swojego odcinka drogi po północ-
nej stronie międzynarodowej ar-
terii, Luboń nie odchwaszczał 
w tym roku wcale. Jak się dowie-
dzieliśmy w Urzędzie Miasta, wo-
bec wielu innych potrzeb drogo-
wych, na te prace przy obrzeżach 
Lubonia brakuje środków.

(S)

Jak nas widzą, tak nas piszą

n
Zarośnięty chodnik na lubońskim odcinku ul. 
Przy Autostradzie   fot. Hanna Siatka

oraz  
do siego 
 roku 
2018

Z daje  s ię ,  n ie 
wszyscy wiedzą, 
że ulica Dworco-
wa, jedna z  waż-
niejszych w  Lu-
b oniu,  wzdłuż 
torów kolejowych 
po zachodniej ich 
stronie, też jest 
uzbrojona w kra-
wężnik. Ten ogra-
nicznik  j ezdni 
w  dużej  części 
jest  tu zakr yty 
ziemią i   poro-
śnięty  „trawą”. 
Niepożądana 
w  tym miejscu 
materia powinna 
być systematycz-
nie usuwana – in-
formuje redakcję 
mieszkaniec. 
Z  ironią i  reto-
rycznie dziwi  się 
też, że nie widzą 
tego  s t rażnic y 
miejscy,  którzy 
właśnie przy tej 
części drogi mają 
swoją siedzibę na 

Szukamy krawężnika

n
Pół metra jezdni w ul. Dworcowej 
zakrywa ziemia częściowo już zaro-
śnięta tak, że z trudem można do-
strzec istniejący tu krawężnik   
fot. Piotr P. Ruszkowski

W ustronnym miejscu za zabudowania-
mi ul. Zakątek (boczna od Fabrycznej 
w kierunku Ogrodowej) powstało skła-
dowisko płyt pochodzących z rozbiórki. 
Ktoś zrzucił je tu w „imponującej” ilości. 

Miejsce to, na prośbę mieszkańców, 
opisywaliśmy wcześniej jako punkt gro-
madzenia się amatorów trunków.

(S)

Daleko od latarni

n
Ustronne pola pomiędzy domami przy ul. Zakątek a ul. Ogrodową służą „szemra-
nym” działaniom   fot. Hanna Siatka

dworcu kolejowym. Im więc, tudzież 
innym służbom miejskim, urzędni-
kom oraz radnemu z  tego okręgu 
wyborczego lubonianin prosi dedy-
kować ten materiał. Zwraca też uwa-
gę, że w jesienno-zimowym okresie, 
jezdnia częściowo pokryta błotem 
może być niebezpiecznie śliska.

(P)
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Drzewa i krzewy rosnące przy ul. Ar-
mii Poznań (odcinek drogi wojewódz-
kiej  430 w  Luboniu) na wysokości 
cmentarza komunalnego, rosną dziko, 
bez pielęgnacji i kosmetyki. Przecho-
dzący tędy lubonianie skarżą się, że 
zapuszczone gałęzie drzew zasłaniają 

o  zmroku światło lamp ulicznych. 
Z kolei nieprzycinane, rosnące wzdłuż 
parkanu krzewy są utrudnieniem dla 
przemieszczających  się tym ciągiem 
pieszo-rowerowym. Temat ten poru-
szamy co jakiś czas od kilku lat.

PAW

Rosną samopas

n
Zaniedbana wysoka zieleń wymaga natychmiastowej kosmetyki   fot. Paweł Wol-
niewicz

Najwięcej ich spada z  drzew na ulicy 
Konopnickiej. Te liście to utrapienie 
mieszkańców tak króciutkiej ulicy, są 
wielkie pergaminowe. Drzewa rozrasta-
ją  się błyskawicznie. Nikt nie myśli 
o tym, aby je okiełznać, przyciąć, prze-
rzedzić. Cały trud usuwania tysięcy liści 
spada na mieszkańców ulicy. A cóż mają 
zrobić właściciele działek w wieku 80 lat? 
Płaczą i  grabią. A  podatki płacą takie 
same, jak tysiące mieszkańców, którzy 
nie muszą odgarniać śniegu, grabić liści 
i kosić trawników ulicznych.
Może jednak uda się zmniejszyć obwód 
korony tych platanów i tym samym ogra-
niczyć ilość spadających jesienią liści. 
Platany są piękne, ale tylko w parku.

dane do wiadomości redakcji

List do redakcji

Spadają liście

Przykład zgromadzonych na ul. Konop-
nickiej liści czekających na wywóz. Nie 
dotyczy miejsca opisywanego w liście   
fot. Piotr P. Ruszkowski

n

Wraki
Kolejne sygnały od naszych miesz-
kańców o pojazdach, które nieuży-
wane zalegają na lubońskich dro-
gach. W  ramach przedświątecz-
nych porządków w mieście warto 
i o tym pomyśleć!

(I)

Srebrna mazda 6 zaparkowana od dawna 
przy ul. A. Mizerki w Nowym Centrum 
Lubonia. Ten wóz  został zarejestrowany 
w województwie kujawsko-pomorskim, 
dokładniej w Bydgoszczy    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Żółty furgon – ford na poznań-
skich numerach rejestracyjnych, 
niegdyś należący prawdopodob-
nie do Telekomunikacji Polskiej, 
o czym może świadczyć emble-
mat na drzwiach, od kilku lat stoi 
w pasie zieleni na ul. Konarzew-
skiego. Na pace wozu wyrosło 
zielsko, które przed zimą obumar-
ło   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Zielony metalik – Renault Berlingo zale-
ga porzucony na początku ul. Skowron-
kowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana, 
zamaskowany zeschłą już zielenią. Ma 
powybijane szyby, a puszki i butelki 
wewnątrz świadczą o tym, że popijali 
sobie tu – usadowieni wygodnie w fote-
lach. Rejestracja wskazuje, że pojazd jest 
„zameldowany” w województwie pod-
karpackim – samym Rzeszowie    
fot. Piotr P. Ruszkowski

Bez krępacji

n

n

Na pasie pomiędzy ogrodzeniem narożnikowej posesji przy 
ul. Sobieskiego a chodnikiem ul. 1 Maja, gdzie prawdopo-
dobnie powinna być zieleń, urządzono sobie wysypisko 
śmieci. W nierównościach zachwaszczonego gruntu leżą 
puszki, butelki, folie, a nawet opony. 

n
Dla przejeżdżających przelotową ulicą Sobieskiego nie jest 
to najlepsza wizytówka miasta   fot. Hanna Siatka
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Mieszkamy przy ul. Karola Buczka zmie-
nionej z  Mariana Buczka. Wmówiono 
nam, że Marian Buczek był komunistą 
i do tego są wątpliwości. A kim był obec-
ny patron naszej ulicy? Po paru latach 
może się okazać, że też komunistą. Może 
Pani Burmistrz wyjaśni, kim był Karol 
Buczek?
I jeszcze jedna prośba do Pani Burmistrz 
od mieszkańców ul. Karola Buczka 
i  Wojska Polskiego – o  wyznaczenie 
i wymalowanie przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu wymienionych dróg, po-
nieważ w tym zaniedbanym rejonie bu-
duje  się obecnie wiele domów. Zapra-
szamy Panią Burmistrz na spacer ulicą 
Wojska Polskiego. Normalny chodnik 
jest tylko w okolicy byłego gimnazjum. 
Pani Burmistrz wydaje pieniądze na 
sadzenie krzewów i  kwiatów, zamiast 
przeznaczyć je na chodniki i drogi. Cho-
dzi o  bezpieczeństwo mieszkańców, 
a sadzenie kwiatów bezpieczeństwa nie 
poprawi.

mieszkańcy ul. Wojska Polskiego i Buczka

Odpowiedzi
Qn Decyzja w sprawie zmiany nazwy 

ulicy Mariana Buczka nastąpiła po 
otrzymaniu wiążącej opinii z Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Osoba Mariana Buczka 
wypełnia zapisy Ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli,  obiektów i  urzą-
dzeń użyteczności publicznej, co za 
tym idzie, naszym obowiązkiem było 
zmienić patrona ulicy. Z treścią opi-
nii IPN na temat wskazanej osoby 
można zapoznać się w tut. Urzędzie 
oraz na stronie internetowej Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Natomiast 
nowa nazwa ulicy została wytypowa-
na większością głosów mieszkańców 
dawnej ulicy Mariana Buczka, pozy-
tywnie zaopiniowana przez Komisję 
Komunalną, a w ślad za tym radni 
podjęli stosowną uchwałę podczas 
sesji Rady Miasta. Co do samej osoby 

List do redakcji

Kilka pytań z Buczka
Karola Buczka (ur. 1902, zm. 1983), 
jest to historyk, mediewista, czy-
li osoba ukierunkowana na dział 
historii  zajmujący  się badaniem 
dziejów średniowiecza, specjalista 
w  zakresie dziejów Polski wcze-
snośredniowiecznej,  historii  go-
spodarczej,  historii  ustroju oraz 
geografii historycznej.

oprac. Michał Prażyński  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Qn W odpowiedzi na pytanie w sprawie 
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Buczka i Wojska Polskiego infor-
muję, że z uwagi na brak chodnika na 
ul. Buczka wprowadzenie przejścia dla 
pieszych w tym miejscu jest niemożli-
we. W celu wprowadzenia jakiegokol-
wiek oznakowania w pasie drogowym 
Miasto musi uzyskać zgodę Starosty 
Poznańskiego. Zgoda wydawana jest na 
podstawie projektu zmiany organizacji 
ruchu, który należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Obecna 
podstawa prawna dopuszcza jedynie 
wprowadzanie przejść dla pieszych łą-
czących dwa chodniki.

oprac. Mateusz Olejniczak  
(Wydział Spraw Komunalnych)

Qn Odnosząc  się do kwestii budowy 
chodników i dróg, zapraszam Państwa 
do zapoznania się z mapką planu pro-
jektów inwestycyjnych na 2018 rok, 
opublikowaną w  listopadowym wy-
daniu „Informatora Miasta Luboń” 
oraz mapką planów budowy dróg, 
chodników i kanalizacji deszczowej 
na 2018 rok, opublikowaną w gru-
dniowym wydaniu „Informatora”. 
Między innymi, na 2018 rok zaplano-
wano wykonanie projektu chodnika 
na ul. Wojska Polskiego, na odcin-
ku od ul. Szkolnej do ul. Traugutta. 
Zapewniam Państwa, że wśród inwe-
stycji w  mieście, projekty i  budowa 
dróg, chodników oraz ich remontów 
są najważniejsze. W ostatnich dwóch 
latach wybudowano lub wyremonto-
wano, w  tym niektóre w  części ich 
długości, chodniki na ulicach: Kra-
sickiego, Sienkiewicza, Szkolnej, Ka-
linowej, Kasztanowej, Skośnej, Czaj-
czej, Wiosennej, Jesiennej, Wczasowej, 
Malwowej, Niezłomnych, Kołłątaja, 
Dąbrowskiego. Obecnie trwają prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej 
i chodnika na ul. Kasprzaka.

Małgorzata Machalska  
(Burmistrz Miasta Luboń)

Szkolenie dla przedsiębiorców
Czym jest Inicjatywa „Jeremie”? Kto 
może z niej skorzystać i na jakich zasa-
dach? Czy i komu się to opłaca? Na co 
zwrócić uwagę? Na te i  wiele innych 
pytań otrzymali odpowiedzi przedsię-
biorcy, którzy wzięli udział w szkoleniu 
na temat środków unijnych dla �rm, 
zainicjowanym i zorganizowanym przez 
Radę Gospodarczą Miasta Luboń, którą 
reprezentowała Maria Chaber. W środę, 
29 listopada, w sali sesyjnej lubońskiego 
magistratu odbyło się szkolenie, w któ-
rym wzięło udział trzynaścioro przed-
siębiorców z lubońskich �rm. Skierowa-
ne było zarówno do osób, które prowa-
dzą już działalność gospodarczą, jak 
i  tych, którzy planują start w biznesie. 
Na wstępie kierownik Zespołu Obsługi 
Klienta Wielkopolskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości (WARP) – Tadeusz 

Wojtaszak, wspomagając  się stosowną 
prezentacją, omówił najważniejsze zało-
żenia inicjatywy „Jeremie  2” – innego 
niż bankowe źródła �nansowania. Mówił 
m.in. o wspieraniu mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, podając praktycz-
ne przykłady udzielania niskooprocen-
towanych pożyczek. Do końca września 
tego roku WARP udzieliła 2 228 poży-
czek na kwotę 370 284 267 zł. Podkreślił 
także, że pieniądze powinny iść na roz-
wój �rm, a nie na spłatę ich zaległości 
�nansowych. W ramach szkolenia prak-
tycznych rad na podstawie konkretnych 
przykładów udzielała Maria Chaber.     

PAW

Na szlaku architektury
We wrześniu ruszył trzeci sezon wycie-
czek Lubońskim Szlakiem Architektury 
Przemysłowej. Jest to wspólna inicjatywa Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-

stycznej, Ośrodka Kultury oraz Urzędu 
Miasta Luboń. Miłośnicy historii i  ar-
chitektury oraz pasjonaci starych bu-
dowli mogą zobaczyć kilka miejsc 
związanych z  przemysłowym dzie-
dzictwem Lubonia. W sobotę, 25 li-
stopada w  wycieczce uczestniczyli 
członkowie Rady Gospodarczej. Po 
obiektach architektury przemysłowej 
oprowadzała nas dr Izabella Szczepaniak. 
Podczas wycieczki zwiedziliśmy zespół 
budynków dawnej fabryki drożdży, zbu-
dowanej w 1904 r. dla rodziny Sinnerów. 
Stylistyka fabryki zachowała cechy kla-
sycznej niemieckiej architektury drugiej 
połowy XIX  w.i nawiązuje do stylów 
„rycerskich” przypominając średnio-
wieczny zamek. Na szlaku znalazły się 
również miejsca związane z codziennym 
życiem Lubonia: zabytkowa szkoła, osie-
dle robotnicze oraz park Siewcy, w któ-
rym znajduje się pomnik dłuta Marcina 
Rożka. Znaczące miejsce na szlaku zaj-

muje pochodząca z  1907  r. ponad 
300-metrowa monumentalna hala ma-
gazynowa, zaprojektowana przez wy-
bitnego niemieckiego architekta Han-
sa Poelziga. Szlak Architektury Prze-
mysłowej Lubonia mógł powstać 
przede wszystkim dzięki współpracy 
z  lokalnymi firmami, do których na-
leżą zabytkowe budynki, a  którzy na 
czas wycieczek udostępniają nam swo-
je fabryki. Podziękowania należą  się 
firmom: Lubanta SA, P.H.U. Marek 
Zimliński oraz Luvena SA. W  tym 
miejscu szczególne podziękowania 
należą się firmie „Luvena”, która pod-
czas ostatniej wycieczki ugościła nas 
serdecznie, częstując kawą i  ciastem. 
Wszystkich zainteresowanych zwiedza-
niem Szlaku zapraszamy na stronę in-
ternetową Ośrodka Kultury: www.oklu-
bon.pl. Znajdziecie tam Państwo termi-
narz kolejnych wycieczek, a  także for-
mularz zgłoszenia. Zapraszamy!   

Magda Baranowska (Ośrodek Kultury)

Z Rady Gospodarczej

n
W trakcie szkolenia Tadeusz Wojtaszak odpowiadał na liczne pytania przedsiębior-
ców   fot. Paweł Wolniewicz

n
Uczestnicy wycieczki „Szlakiem Architektury Przemysłowej” z Rady Gospodarczej 
Lubonia
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chody, w zagłębie-
niach gruntowej 
nawierzchni gro-
madzi  się woda, 
co sprawia, że 
wychodzą z  po-
jazdów wprost 
w kałuże.
Odpowiedzialny 
za stan dróg Le-
s z e k  J u r g a 
z Urzędu Miasta 
poinformował 
nas, że lubońskie 
ulice gruntowe 
nie są równane 
według harmo-
nogramu, ale we-
dług  p ot rzeb 
i   moż l iwo ś c i 
(minimum 2 razy 
w  roku). Wyko-
nywanie częst-
szych zabiegów ogranicza brak środ-
ków i  ludzi, zdarzają  się też awarie 
sprzętu.
Do niedawna odcinek ul. Juranda, przy 
którym stoją nowe domy, był też nie-
oświetlony, przez co o zmroku niebez-
pieczny. Na szczęście, ten kłopot został 
przez miasto rozwiązany. Na latarnia-
nym słupie zamontowano ostatnio 

lampę, której tu przez dłuższy czas 
brakowało. Mieszkańcy są wdzięczni 
za tę interwencję.
Ul. Juranda, jako jedna z niewielu dziś 
w tej części miasta, ma otrzymać utwar-
dzenie i  być ciągiem pieszo-jezdnym. 
Inwestycja jest obecnie na etapie projek-
towania.

(S)

LUDZKIE SPRAWY

Mieszkańcy nowych domów przy ul. 
Juranda narzekają na stan drogi przy 
swoich posesjach (1d/1 i 1d/2). Od cza-

su, gdy sprowadzili się do Lasku (czer-
wiec br.) jezdnia nie była równana. Tuż 
przy chodniku, gdzie zatrzymują samo-

Pilna prasowa

n
Mieszkańcy nowych domów przy ul. Juranda wysiadają z samochodów w kałuże   
fot. Hanna Siatka

n
Wyjazd z ul. Juranda w Sobieskiego jak dziury w dobrym 
szwajcarskim serze   fot. Hanna Siatka

Qn W poprzednich „Wieściach” prze-
czytałam, że przystanek autobusów 
614 i 690 za rondem na ul. Pułaskie-
go w kierunku Żabikowskiej zostanie 
przeniesiony na al. Jana Pawła II czy 
Wschodnią. Czy ulicą Pułaskiego po-
jadą jakieś autobusy? Jeśli nie, to gdzie 
będą najbliższe przystanki? Jakie będą 
trasy autobusów 614 i 690 od 1 stycz-
nia?         (stała pasażerka)

Odp.:  W odpo-
wiedzi na pyta-
nie  w  sprawie 
zmian w  trans-
porcie publicz-
nym informuję, 
że  u l ica  Puła-
skiego nadal bę-
dzie obsługiwana 
przez l inie 614 
oraz 690. Różni-
ca będzie pole-
gać na wydłuże-

niu trasy przez NCL 
(skręt na nowym ron-
dzie w aleję Jana Paw-
ła II). Dokładne sche-
maty linii przesyłam 
w  załączeniu. Dokładne rozkłady 
jazdy zostaną opublikowane w po-
łowie grudnia.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Autobusy na Pułaskiego

n
Trasa linii 614 po Nowym Centrum Lubonia od 1 stycznia 2018

n
 Trasa autobusu 690 w NCL od 1 stycznia 2018

Qn Kiedy prawie 10 lat temu budowano 
ulice Cmentarną i  Traugutta (niedo-
kończoną lubońską schetynówkę), w pa-
sie jezdni ul. Traugutta pozostawiono 
w starych miejscach słupy energetyczne. 
W 2010 roku obiecano nam, że zostaną 
przesunięte poza jezdnię. Tymczasem 
stoją tak do dziś, oznakowane żółto-
-czarnymi tablicami ostrzegawczymi. 
Czy wreszcie doczekamy się usunięcia 
tych bezsensownych przeszkód drogo-
wych?   (mieszkaniec Żabikowa)

Odp.: W roku bieżącym Miasto Luboń 
wystosowało do Enea Operator pismo 
w  sprawie przebudowy istniejącej linii 
oświetlenia wraz ze słupami oraz uzu-
pełnienia oświetlenia na dalszym odcin-
ku wzdłuż cmentarza para�alnego. Sta-

nowisko przedstawione przez Enea 
Operator wskazuje, iż wyraża zgodę na 
przebudowę istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej kolidującej z  pla-
nowaną inwestycją pod warunkiem, że 
usuniecie kolizji odbędzie  się na koszt 
Inwestora, tj. Miasta Luboń. Szacując 
koszty realizacji inwestycji – budowy 
nowego odcinka oświetlenia wraz z usu-
nięciem kolizji – przebudowy istniejącej 
infrastruktury oświetlenia – zdecydowa-
no o przełożeniu wykonania tego zada-
nia na następne lata. Jednocześnie infor-
mujemy, że Miasto ponownie wystąpi 
z  wnioskiem o  wpisanie tego zadania 
jako zadanie inwestycyjne realizowane 
w ramach Enea Operator.

oprac. Henryka Grygier
Dyrektor Biura Majątku Komunalnego

Mieszkańcy pytają

Zawalidrogi zostaną

n
Po śladach samochodów na asfalcie ul. Traugutta widać, jak nieprzesunięte słupy 
energetyczne zwężają pas jezdni   fot. Piotr P. Ruszkowski
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z rąk Jarosława Cieszkiewicza 
przyjęli: I stopnia – Tadeusz 
Nawrot i Stanisław Sobkow-
ski, II stopnia – Zbyszko Woj-
ciechowski. Odznaką Hono-
rową II stopnia uhonorowano 

też osoby wspierające działalność „Lu-
bonianki”: Kazimierza Bartkowiaka 
i Edmunda Kostrzewskiego, a IV stopnia 
– Różę Menka i Daniela Butowskiego.
W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, 
Zbigniewa Ho�manna, wszystkim od-

znaczonym pogratu-
lował Damian Cichy. 
Gratulacje od Mar-
szałka Województwa 
Wielkopolskiego zło-
żył Maciej Sytek. Za-
brali również głos Ja-
rosław Cieszkiewicz, 
Irena Skrzypczak 
z  „Lubonianki” oraz 
Janusz Sibiński.

Robert Wrzesiński

Wysokie odznaczenia za krew

n
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymuje Marek 
Cichy, z lewej Agata Drasik   fot. Robert 
Wrzesiński

cd.  
ze str. 
8

Po „Hymnie Polskiego Czerwonego 
Krzyża” prowadzący spotkanie wicepre-
zes „Lubonianki” – Zbyszko Wojcie-
chowski – powitał wszystkich krwiodaw-
ców i  gości, którymi byli: burmistrz 
Małgorzata Machalska, zastępca dyrek-
tora Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) – Ro-
man Klupieć, zastępca dyrektora Wiel-

kopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 
– Beata Kozak-Cieszkiewicz, dyrektor 
SP 1 – Grzegorz Anioła, dyrektor Przed-
szkola nr 5 „Weseli Sportowcy” – Elżbie-
ta Kałuska i prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej w Luboniu – Piotr Konik.
Zarząd Klubu nadał krwiodawcom pa-
miątkowe medale. Otrzymali je: Alek-

sandra Przyjemska (po oddaniu 20 litrów 
krwi), Mirosław Klecz (20), Elżbieta 
Wawrzyniak (25), Marek Węclewski (30), 
Marek Cichy (30), Sławomir Dachtera, 
(30), Mikołaj Andrzejak (35), Sławomir 
Splisgart (35).
Wiceprezes Zbyszko Wojciechowski 
w swoim referacie podkreślił, że krwio-
dawstwo jest przejawem szczególnie 
wyrażonej bezinteresownej miłości 
człowieka. Przypomniał też historię 

honorowego krwiodawstwa i  podsu-
mował mijający rok. W 5. akcjach 
poboru krwi odbywających się w Szko-
le Podstawowej nr 1 uczestniczyło 421 
osób, w tym 130 kobiet. Jeśli pomnożyć 
przez 450 ml oddanej przez nich krwi, 
to rachunek da  189 litrów tego bez-
cennego leku. Referujący przedstawił 
też inne formy działalności „Lubonian-

ki” i  podziękował krwiodawcom za 
udział w  akcjach oraz osobom zaan-
gażowanym w  ich przeprowadzenie. 
Wyrazy wdzięczności dla krwiodawców 
złożyli: zastępca dyrektora RCKiK – 
Roman Klupieć, burmistrz Małgorza-
ta Machalska, zastępca dyrektora 
WOO  PCK – Beata Kozak-Cieszkie-

wicz (odczytała podziękowanie w imie-
niu prezesa Oddziału Rejonowego PCK 
– Leszka Fiebicha), prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Luboniu – Piotr Ko-
nik. W imieniu Starosty Poznańskiego 
zabrała głos Irena Skrzypczak.
48 wyróżniających się krwiodaw-
ców z   „Lub onianki”  ot rzymało 
upominki.

Robert Wrzesiński

Akademia krwiodawców
Tradycyjnie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, Klub HDK 
„Lubonianka” zorganizował uroczystą akademię, która odbyła się 
w sobotę, 18 listopada, w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

n
Zgromadzeni podczas Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża   fot. Robert Wrzesiński

n
Upominki dla wyróżnionych krwiodawców   fot. Robert Wrzesiński

Qn Proszę o podanie, do kogo z miej-
skich pracowników (personalnie) moż-
na zgłaszać problemy związane z nie-
prawidłowościami w  infrastrukturze 
miejskiej (nie świecące latarnie ulicz-
ne, zniszczone studzienki w drogach, 
niedoróbki w miejskich inwestycjach 
(m.in. drogowych), awarie obiektów 
i urządzeń itp.?   (obywatel L)

Odp.: Za bieżące utrzymanie infra-
struktury komunalnej dopowiada Wy-
dział Spraw Komunalnych. Wszelkie 

zgłoszenia można kierować drogą te-
lefoniczną pod numer 61  8130  011 
wew. 46 lub 73. Jednocześnie zazna-
czam, że w  przypadku oświetlenia 
ulicznego mieszkańcy mają możliwość 
zgłaszania nieprawidłowości bezpo-
średnio do energetyki pod numerem 
61  884  57  77. Inwestycje miejskie 
obsługiwane są przez Biuro Majątku 
Komu n a l n e g o  p o d  nu m e re m 
61 813 00 11 wew. 67 lub 36.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Numery interwencyjne

Podczas jednego z listopadowych week-
endów ktoś oszpecił chuligańskimi ha-
słami charakterystyczne, żółte ściany 
sklepu „Społem” przy ul. Kościuszki. 
Pokazanie tego wybryku w prasie z pew-

nością dodatkowo ucieszy wykonawców, 
pomimo to eksponujemy go, by przy-
pomnieć brak zgody na nieszanowanie 
cudzej własności i trudu.

(S)

Wątpliwy manifest

n
Jedna z oszpeconych ścian sklepu „Społem” przy ul. Kościuszki – frontowa    
fot. Hanna Siatka

pogodnych 
świąt  
Bożego  
Narodzenia
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1. Dlaczego w  gablotach na klatkach 
schodowych brak harmonogramu 
sprzątania klatek?

2.  Dlaczego w gablocie nie ma regulaminu, 
co wolno lokatorowi, a czego nie?

3.  Czy bez zgody Spółdzielni Mieszka-
niowej lokator może wymienić insta-
lację centralnego ogrzewania, gazową 
i elektryczną w swoim lokalu?

Mieszkańcy osiedla „Lubonianka”

Odpowiedzi
Ad. 1: Harmonogramy sprzątania klatek 
schodowych tworzone są na okres ok. 6 
miesięcy i regularnie wywieszane w ga-
blotach na klatkach schodowych. Przez 
ten czas często zdarza się, że giną. Wów-
czas można zwrócić się do gospodarza 
domu sprzątającego dany rejon lub bez-
pośrednio do administracji, z  prośbą 
o jego ponowne wywieszenie.

Ad. 2: Wszystkie regulaminy, obowiązu-
jące w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lu-
boniu znajdują się na stronie interneto-
wej: www.smlubon.pl. Ze względu na ich 

liczbę oraz objętość, nie jest 
możliwe umieszczenie ich 
w gablotach. Jeżeli właściciel 
lokalu nie korzysta z Interne-
tu, istnieje możliwość zapoznania  się 
z regulaminem w siedzibie Spółdzielni.

Ad. 3: Lokator Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu nie może bez zgody wy-
mienić instalacji c.o., gazowej i elektrycz-
nej w swoim lokalu. W takich przypad-
kach zgłasza się z wnioskiem do admi-
nistracji SM Luboń, która wyraża zgodę 
na ww. czynność, pod pewnymi warun-
kami – wymiana instalacji c.o. może 
nastąpić poza sezonem grzewczym, na-
tomiast w przypadku instalacji gazowej 
potrzebna jest akceptacja materiału, 
wskazanie przez kogo wymiana może 
być wykonana, wymagany jest odpo-
wiedni projekt techniczny.

Renata Wojciechowska  
(Inspektor ds. Administracji; tel. 61 899 46 97)

Mikołaj Kujawiński  
(Kierownik działu eksploatacji;  

tel. 61 899 46 98)

List do redakcji

Za pośrednictwem „Wieści”
Pytania od mieszkańców do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

Qn Nie otrzymałem jasnej odpowiedzi 
na pytanie zadane w ubiegłym miesiącu 
(str. 28 – „Na rondo – ekrany?”) – Kiedy 
miejscowy plan zagospodarowania dla 
ul. Dworcowej, który przewiduje rondo 
na skrzyżowaniu ulic: Dworcowa, Grzy-
bowa, Ogrodowa, zostanie zrealizowany? 
Czy takie rozwiązanie komunikacyjne 
w tym miejscu w ogóle powstanie?    

 (tel.)

Odp.: Jednoznaczna i wiążąca odpowiedź 
na pytanie: „Kiedy miejscowy plan za-
gospodarowania dla ul. Dworcowej, 
który przewiduje rondo na skrzyżowaniu 
ulic: Dworcowa, Grzybowa, Ogrodowa, 
zostanie zrealizowany?” – nie jest aktu-
alnie możliwa. Jak informowałam w po-
przedniej odpowiedzi, obowiązujący plan 
miejscowy został uchwalony we wrześniu 
2005 r., a prace nad jego zapisami roz-
poczęły się w lutym 2004 r., czyli w okre-
ślonych realiach prawnych i formalnych. 
Dopiero w  marcu 2014  r. samorządy 
gminne uzyskały prawo do wprowadza-
nia zapisów planistycznych w „terenach 
kolejowych”, za zgodą wojewody. Wcze-
śniej były to „tereny zamknięte” w gestii 
Ministra Infrastruktury i  Transportu. 
W związku z powyższym, pomimo pew-
nych odstępstw uzyskanych w  latach 

2004 – 2005, inwestycje na 
„terenach PKP” były „ponad” 
zapisami gminnych planów 
miejscowych. W  oparciu 
o obowiązujące zapisy prawa wykonano 
dokumentacje modernizacji, przebudo-
wy linii kolejowej oraz zmiany ruchu 
samochodowo-pieszego w  „terenach 
PKP”.
Zaistniałe zmiany, których realizacja nie 
została jeszcze zakończona, w  istotny 
sposób ograniczyły, a nawet wykluczyły 
realizację zapisów planu miejscowego 
„ul. Dworcowa”. Przykładem na powyż-
sze jest, między innymi, likwidacja po-
łączenia drogowo-samochodowego po-
między ulicami Armii Poznań/Romana 
Maya – Dworcowa, jako składowej rze-
czonego ronda. Trwają rozmowy w kwe-
stii jego przywrócenia, ale to z  kolei 
będzie wymagało przebudowy – rozbu-
dowy fragmentu ul. Armii Poznań bę-
dącej drogą wojewódzką.
Powyższy stan rzeczy uniemożliwia 
i wręcz wyklucza składanie zobowiązań 
co do terminu realizacji zapisów planu 
miejscowego, a w szczególności realiza-
cji jego fragmentu dotyczącego ronda.

oprac. Magdalena Domek
Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony 

Środowiska

Mieszkańcy pytają

Rondo przy Dworcowej?

Jak długo należy przechowywać 
pokwitowania opłat za czynsz, 
telewizor, telefon, prąd, gaz, wodę 
oraz inne, np. z banku?
Z całą pewnością pokwitowania zapłaty za 
wodę, gaz, prąd, telefon, ratę kredytu na-
leży przechowywać do momentu upływu 
okresu przedawnienia roszczenia o zapła-
tę. Świadczenia te jako okresowe, podobnie 
zresztą jak świadczenia związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
przedawniają się z upływem lat 3, licząc 
od dnia, w którym dane świadczenie za 
czynsz, wodę, ratę kredytu powinny zostać 
zapłacone. Przedawnienie biegnie oddziel-
nie w  stosunku do każdej płatności 
o świadczenie okresowe.
Celowość przechowywania pokwitowań 
przez okres co najmniej 3 lat wynika 
z faktu, że w tym okresie może zdarzyć 
się, iż wierzyciel pozwie nas o zapłatę. 
Niezbędne okaże się wówczas przedło-
żenie w sądzie dowodów zapłaty.

Jeżeli natomiast wierzyciel 
wystąpi do sądu z roszcze-
niem o zapłatę po upływie 
3 lat od dnia wymagalno-
ści roszczenia o  zapłatę, 
w przypadku gdy nie dysponujemy już 
dowodami zapłaty, mamy możliwość 
podniesienia zarzutu przedawnienia 
roszczenia.
Należy podkreślić, iż w obecnym stanie 
prawnym, choć planowane są w  tym 
zakresie zmiany przepisów prawa cywil-
nego dotyczące roszczeń przeciwko kon-
sumentom, zarzutu przedawnienia rosz-
czenia sąd nie uwzględnia z  urzędu, 
a wyłącznie wtedy, gdy strona postępo-
wania sądowego powoła  się na zarzut 
przedawnienia.

Kamila Kowalewska
Kancelaria Radcy Prawnego  

Kamila Kowalewska w Luboniu
radca.kowalewska@gmail.com  

www.radcakowalewska.pl  tel. 735 336 147

Problemy prawne lubonian
Prawnik odpowiada na pytania mieszkańców

Qn Skoro, jak wynika z mapek na stro-
nie 30 w listopadowym numerze „WL”, 
teren działki 13/19 przy ul. Pułaskiego 
należy do miasta, to dlaczego władze 
tolerują bałagan na dzierżawionym(?) 
gruncie, zajmowanym przez warsztat 
samochodowy?       (głos z NCL)

Odp.: Przedmiotowy grunt nie jest i nie 
był wydzierżawiany przez Miasto Lu-
boń. 28.11.2017 r. pracownik Wydzia-

łu Spraw Komunalnych dokonał wizji 
terenowej, a sporządzoną dokumenta-
cję przekazał do Straży Miejskiej, aby 
przeprowadziła oddzielne postępowa-
nie pod kątem usunięcia porzuconego 
tam pojazdu bez tablic rejestracyjnych 
oraz weryfikacji, czy dochodzi do skła-
dowania odpadów na przedmiotowym 
gruncie.

oprac. Michał Rusin
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Lubonianie w roli 
municypalnych

Qn O tej porze roku, po południu, przed 
ryneczkiem (tym naprzeciw Szkoły nr 2) 
jest zupełnie ciemno. Można wpaść 
w kałuże lub potknąć się o pozostało-
ści fundamentów czy inne przeszkody 
i przewrócić. Czy nie da się zainstalo-
wać w tym miejscu oświetlenia?   (tel.)

Odp.: W odpowiedzi na pytanie w spra-
wie wprowadzenia dodatkowego oświe-
tlenia na ul. Żabikowskiej przy numerach 
45-43 (okolice ryneczku) informuję, że 

wnioskowany teren nie 
stanowi własności Miasta, 
działania inwestycyjne 
mające na celu poprawę 
widoczności w tym miej-
scu leżą w gestii właściciela terenu. Mia-
sto jest odpowiedzialne za prawidłowe 
oświetlenie jedynie pasa drogowego ul. 
Żabikowskiej, a nie przyległych do niej 
terenów usługowych.

oprac. Mateusz Olejniczak
Wydział Spraw Komunalnych

Mieszkańcy pytają

Ciemno i niebezpiecznie

życzą  
spokojnych świąt
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Wielu mieszkańców Lubonia chcących 
zakupić nieruchomość (dom lub miesz-
kanie) korzystało z kredytu bankowego. 
W  latach 2004 – 2012 banki w  Polsce 
udzielały kredytów w  walucie obcej – 
franku szwajcarskim. Kredyty te za-
wdzięczały popularność temu, że były 
(są) niżej oprocentowane od kredytu 
udzielonego w  złotówkach. Istotny 
wpływ na ilość udzielanych tego typu 
kredytów miało także i to, że banki oce-
niając zdolność kredytową swoich klien-
tów niejednokrotnie stwierdzały, iż mogą 
oni otrzymać jedynie kredyt waloryzo-
wany do interesującej ich waluty obcej, 
czyli franka szwajcarskiego. Co więcej, 
bardzo często pracownicy banków jak 
i doradcy �nansowi nakłaniali do brania 
kredytu we frankach szwajcarskich, a nie 
w złotówkach, z tytułu czego otrzymy-
wali prowizje za każdą zawartą umowę.
Wraz ze wzrostem kursu franka szwaj-
carskiego w  przestrzeni medialnej za-
częły się pojawiać informacje na temat 
nieprawidłowości związanych z  tzw. 
„kredytami frankowymi”. Część z  kre-
dytobiorców zaczęła się domagać wery-
�kacji zawartych z bankami umów oraz 
ich „przewalutowania”. Na kanwie tych 
wydarzeń w powszechnej świadomości 
społecznej zaczął się utrwalać pogląd, iż 
osoby, które wzięły kredyty we frankach 
szwajcarskich, domagają się teraz rekom-
pensat od banków z tytułu tego, że zmia-
na kursu waluty szwajcarskiej wpłynęła 
w sposób negatywny na wysokość pła-
conych rat kredytu.
W całej toczącej się w mediach dyskusji 
nt. kredytów frankowych często pomi-
jano lub też marginalizowano kwinte-
sencję problemu dotyczącego rzeczonych 
umów kredytowych. Problemem bowiem 

nie jest to, iż kurs franka szwajcarskiego 
zaczął się kształtować w sposób nieko-
rzystny dla kredytobiorców, ale to, że 
banki w rzeczonych umowach zawarły 
korzystne dla siebie i niezgodne z pra-
wem zapisy. Dotyczyły one sposobu, 
w  jaki wypłacana kredytobiorcy, okre-
ślona we frankach szwajcarskich kwota 
kredytu oraz spłacane przez kredytobior-
cę raty będą przeliczane na złote polskie. 
W  zdecydowanej większości omawia-
nych umów, wskazane wyżej sposoby 
przeliczania były skonstruowane w ten 
sposób, iż bank do rozliczeń z klientem 
stosował ustalane przez siebie kursy 
franka szwajcarskiego. Równocześnie 
banki nie informowały kredytobiorcy 
o tym, w jaki sposób będą ustalały kurs 
waluty stosowanej w rozliczeniach. Ban-
ki formułując w  ten sposób zapisy 
umowne, gwarantowały sobie możliwość 
dowolnego kształtowania kursu franka 
szwajcarskiego, a w dalszej konsekwen-
cji – manipulacji wysokością rat kredy-
tu, które kredytobiorca musiał spłacać. 
Co więcej, taki sposób kształtowania 
relacji z  klientem umożliwiał bankom 
czerpanie dodatkowego, nie wskazanego 
w umowie, dochodu z tytułu tzw. spre-
adu, czyli różnicy pomiędzy kursem 
sprzedaży i kupna waluty obcej. Wyżej 
opisaną praktykę należy uznać za 
sprzeczną z naturą kredytu bankowego, 
istotą waloryzacji, jak i  również naru-
szającą zasady współżycia społecznego 
oraz jako niedającą się pogodzić ze spo-
łecznym poczuciem sprawiedliwości 
i  ekwiwalentności świadczeń, a  także 
dobrymi obyczajami w  stosunkach 
z konsumentami. Powyższy wniosek jest 
zgodny z poglądem Rzecznika Finanso-
wego, czyli państwowej instytucji, która 

ma wspierać interesy zwykłych konsu-
mentów w relacjach z ubezpieczycielami, 
bankami oraz innymi instytucjami �-
nansowymi. Rzecznik Finansowy wska-
zał m.in., że: „W wielu umowach można 
znaleźć zapisy, w których banki przyzna-
ją sobie prawo do jednostronnego regu-
lowania wysokości rat kredytu walory-
zowanego kursem danej waluty poprzez 
samodzielne ustalanie jej kursu. Kurs 
kupna/sprzedaż powinien być jednolity, 
obiektywny, nie zaś ustalany przez bank. 
Tymczasem mamy do czynienia z sytu-
acją, gdy kurs kupna waluty przez bank 
jest inny niż kurs sprzedaży waluty przy 
przeliczeniu kwoty kredytu – najpierw 
ze złotych na franki, a następnie na fran-
ki ze złotych. Oczywiście, z korzyścią dla 
banku. Ponadto, kwota kredytu, jak i rat 
powinna być przeliczana po tym samym 
kursie. W dodatku nie powinien być to 
kurs ustalany przez bank, a  np. kurs 
średni NBP”. Pogląd ten również domi-
nuje w  coraz liczniejszych wyrokach 
wydawanych przez sądy w  sprawach 
dotyczących kredytów frankowych.

Co może kredytobiorca
Wykazując nieprawidłowości dotyczące 
kredytów frankowych należy równocze-
śnie udzielić odpowiedzi na pytanie, co 
może zrobić kredytobiorca, w  którego 
umowie znajdują się takie właśnie nie-
zgodne z prawem zapisy? Odpowiadając 
na to pytanie należy wskazać, iż z faktu 
wadliwe sformułowanych zapisów umo-
wy kredytowej można wywodzić nastę-
pujące alternatywne i  konkurencyjne 
względem siebie konsekwencje.
Po pierwsze, można żądać stwierdzenia 
nieważności całej umowy i  dochodzić 
z tego tytułu od banku zwrotu wszyst-
kich zapłaconych rat, kredytu, prowizji 
itp. – w przypadku uzyskania tego roz-
wiązania, umowa kredytu nie będzie 
wiązać banku oraz kredytobiorcy.

Po drugie, można żądać wyeliminowania 
z umowy kredytu niezgodnych z prawem 
zapisów dotyczących sposobu jego wa-
loryzacji i dochodzić z tego tytułu nad-
płaconych rat kredytu (z reguły są to 
kwoty rzędu od kilkudziesięciu do nawet 
kilkuset tysięcy złotych) – w przypadku 
uzyskania takiego rozwiązania umowa 
kredytu będzie obowiązywać, ale wyso-
kość rat kredytu nie będzie już uzależ-
niona od kursu franka szwajcarskiego.
Obecnie coraz większa ilość orzeczeń 
sądowych dotyczących kredytów fran-
kowych rozstrzyga spory kredytobior-
ców z  bankami, w  któryś w  wyżej 
wskazanych sposobów. Podkreślić na-
leży, iż podobne praktyki banków mia-
ły miejsce w  wielu krajach europej-
skich, a spory z nich wynikające roz-
strzygał także Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, który kilkukrotnie 
potępił rozwiązania stosowane przez 
banki przy umowach kredytów fran-
kowych.

Porady prawników
Niniejszy artykuł stanowi próbę zwię-
złego przedstawienia problematyki do-
tyczącej kredytów frankowych. Osoby 
zainteresowane tym problemem zapra-
szamy na bezpłatne spotkanie organizo-
wane przez Stowarzyszenie „Solidarni 
w Prawdzie i Miłosierdziu” 15 stycznia 
2018 r. o godz. 18 w siedzibie Stowarzy-
szenia przy ul. Leśmiana 8/1. Spotkanie 
to poprowadzą prawnicy – radcy praw-
ni, mający doświadczenie w  sprawach 
związanych z  kredytami frankowymi. 
Nadto, więcej informacji dotyczących 
tego tematu można uzyskać w punkcie 
bezpłatnych porad prawnych prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt pod nume-
rami: 606 133 758 i 605 477 560.

Paweł Kowalczyk
radca prawny

Pomoc dla „frankowiczów”

Za smog w  skali kraju odpowiadają 
przede wszystkim piece w mieszkaniach, 
czyli tzw. niska emisja (82–92,8 proc. 
zanieczyszczeń). Przez spalanie plasti-
kowych butelek, folii, mebli, ram okien-
nych itp. – skutecznie trujemy siebie 
i  innych. Miasto uruchamia Program 
„Luboń Anty Smog”, w ramach którego 
podejmie następujące działania:

Kontrola próbek popiołu
Luboń jest w trakcie podpisywania umowy 
z certy�kowanym laboratorium badawczo-
-pomiarowym, które realizuje komplek-
sowe i  akredytowane badania odpadów 
paleniskowych. Na podstawie badań po-
piołu powstaje ekspertyza, która jedno-
znacznie określa, czy w piecu doszło do 
termicznego spalania odpadów. Strażnicy 
miejscy odbędą specjalistyczne szkolenie 
w tym zakresie. Zostaną wyposażeni w spe-
cjalne pojemniki na pobór popiołu prze-
syłanego do analizy. W chwili otrzymania 
pozytywnej ekspertyzy postępowanie 
będzie kierowane na drogę sądową.

Edukacja
Na przełomie października i  listopada 
br. w  szkołach podstawowych Miasto 

zorganizowało konkurs pt. „Nie pal 
śmieci – szkodzisz dzieciom”. Prace zwy-
cięzców zostaną wykorzystane na po-
trzeby plakatu i  ulotek informujących 
mieszkańców o  szkodliwości spalania 
odpadów.

Monitoring powietrza
Na początku października na budynku 
Urzędu Miasta Luboń �rma „Syngeos” 
zamontowała na okres próbny czujnik 
badający poziom zanieczyszczenia po-
wietrza (pyłów PM2,5, PM10), tempe-
raturę, ciśnienie oraz wilgotność. Wyni-
ki wskazują liczne przekroczenia dopusz-
czalnego poziomu pyłu PM10, sięgające 
ponad 400%. W najbliższym czasie po-
miary zostaną udostępnione mieszkań-
com na stronie internetowej Miasta. 
Kolejny czujnik zostanie zamontowany 
na terenie szkoły, z której pochodzi lau-
reat konkursu „Nie pal śmieci – szko-
dzisz dzieciom”. Docelowo czujniki zo-
staną zamontowane na budynkach 
wszystkich szkół.

„Nie” dla paliw gorszej jakości
Luboń zaopiniował pozytywnie projekt 
Uchwały Sejmiku Województwa Wiel-

Luboń przeciw smogowi kopolskiego wprowadzającej zakaz sto-
sowania węgla brunatnego oraz paliw 
stałych z jego udziałem, mułów i �oto-
koncentratów węglowych oraz mieszanek 
z ich wykorzystaniem. Planowane wej-
ście w życie przepisów to 1 maja 2018 r. 
Uchwała wprowadza paramenty jako-
ściowe dla węgla kamiennego – jego 
wartość opałowa ma wynosić co naj-
mniej 23 MJ/kg, a zawartość popiołu nie 
będzie mogła przekraczać więcej niż 
10%. Mieszkańcy województwa wielko-
polskiego do końca roku 2023 będą 
zobowiązani do pozbycia się pozaklaso-
wych, starych pieców oraz kotłów, przy-
czyniających się do złego stanu powie-
trza. Do końca roku 2027 mają ulec li-
kwidacji kotły 3. oraz 4. klasy emisyjno-
ści.

Miasto dopłaci do pieca
W projekcie budżetu na 2018 rok Miasto 
zarezerwowało 200 000 zł (tyle samo, ile 
Starostwo Powiatowe przeznaczyło na 
wszystkie gminy powiatu poznańskiego) 
na dopłaty do wymiany pieców węglo-
wych na proekologiczne źródła ciepła. 
Jednym z warunków udzielenia dotacji 
będzie likwidacja starego pieca na paliwa 
stałe. Wysokość dopłaty ma wynieść 70% 
poniesionych kosztów zakupu nowego 
pieca, jednak nie więcej niż 5  000  zł. 
W  lutym jest planowane spotkanie 

z mieszkańcami w celu przybliżenia za-
sad udzielania dotacji. Rozpoczęcie 
przyjmowania wniosków – od 1 marca 
2018 r.
Mieszkańcy Lubonia mogą również sko-
rzystać z do�nansowania przewidziane-
go przez Starostwo Powiatowe (nie moż-
na równocześnie uzyskać do�nansowa-
nia z  miasta i  powiatu). O  dotację 
mogą się ubiegać m.in. osoby prywatne 
(dostaną nawet 7  tys.  zł na wymianę 
pieców lub kotłów), podmioty gospo-
darcze i osoby prowadzące działalność 
rolniczą, a także spółdzielnie mieszka-
niowe.

Współpraca z mieszkańcami
W Luboniu działa już Luboński Alarm 
Smogowy – społeczna inicjatywa mie-
rzenia jakości powietrza. Dane z  tego 
monitoringu są dostępne pod adresem: 
facebook.com/LubonskiAlarmSmogowy/
Aby połączyć te działania uruchomiono 
specjalny adres mailowy: antysmog@
lubon.pl, pod który można kierować 
wnioski i uwagi.

M.M.

Więcej w „Informatorze Miasta Luboń”, 
według zapowiedzi, dostarczanym do 
każdego domu, oraz na www.lubon.pl/
antysmog
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Festiwal mniejszy
15 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 
odbyła się 9. edycja „Małego Festiwalu 
Piosenki”. Ponad 40 wykonawców z klas 
siódmych i gimnazjalnych powiatu po-
znańskiego oraz Poznania oceniało jury 
w składzie: Michał Kosiński – dyrektor 
artystyczny Festiwalu Polskiej Piosenki 
w  Luboniu (przewodniczący), Małgo-
rzata Szajek z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(fundator nagród głównych), Dorota 
Franek – radna, Izabella Chodorowska 
z gazety e-lubon.pl i Emilia Bryś z Urzę-
du Miasta. Konkurs wygrała Barbara 
Szymkowiak ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Baranowie, która 
wykonała utwór z musicalu „Metro” pt. 
„Szyba”. 2. miejsce zajęły ex aequo Ewe-
lina Króliczak z Gimnazjum w Buku za 
piosenkę Kaliny Jędrusik „Dla Ciebie 
jestem sobą” oraz Nina Wolińska z SP 3 
w Luboniu („Zaopiekuj się mną” zespo-
łu „Rezerwat”). 3.  pozycję zajęły ex 
aequo Emilia Pawlak z SP 1 w Kórniku 
(„Szkoda, że Cię nie ma”) i Danuta Mać-
kowiak ze Szkoły Podstawowej w Wirach 
(„Kolorowy wiatr”). Wyróżnienia przy-
znano: Julii Galin z  SP  3 w  Luboniu, 

Darii Czerwińskiej i Mai Kilian z SP 2 
w  Mosinie, Martynie Horowskiej z  SP 
im. Polskich Noblistów w  Baranowie 
oraz Darii Adachowskiej z SP w Zalase-
wie.    (I.Ch.)

Wodociąg Lipowa
Rozpoczęte latem prace Aquanetu przy 
budowie nowego wodociągu w ul. Lipo-
wej, zgodnie z planem inwestycji potrwa-
ją do lutego 2018 r. Sieć wykonana me-
todą przecisku w ziemi, jest już gotowa. 
Teraz prowadzone są roboty przy budo-
wie przyłączy do posesji. Stary wodociąg 
(jak dowiedzieliśmy się w Aquanecie – 
technicznie wyeksploatowany), zostanie 
zaślepiony.    (HS)

Bez ochrony na drodze
Co czwarta osoba, która ginie na dro-
gach, to pieszy, co trzecia ranna to rów-
nież niezmotoryzowany uczestnik ruchu. 
Komisariat Policji w Luboniu informuje, 
że po raz kolejny ruszyła akcja pn. „Nie-
chroniony uczestnik ruchu” mająca na 
celu kontrolę sposobu poruszania  się 
pieszych i rowerzystów po drogach oraz 
zachowań kierujących pojazdami wzglę-
dem nich.    K.K.

Krótko

Jeden z pni uschniętej tui znaj-
dującej się przy wlocie odnogi 
ul.  Wschodniej w  Pułaskiego 
(naprzeciw stacji Pogotowia 
Ratunkowego), który wierz-
chołkiem dotykał przewodów 
prądowych, został usunięty. 
O  tym niebezpiecznym miej-
scu, które, szczególnie w mokre 
dni, mogło porazić prądem 
przechodzącego chodnikiem 
ul.  Pułaskiego, pisaliśmy 
w czerwcu na str. 28 w notce 
„Może porazić!”. Mieszkańcy, 
którzy problem za pośrednic-
twem Niezależnego Miesięcz-
nika Mieszkańców zgłaszali, 
dziękują za interwencję. Jed-
nocześnie zastanawiają się, 
dlaczego nie wycięto pozosta-
łych dwóch odnóg uschniętego 
już dawno drzewa?

(I)

Śladem naszych interwencji    

Zażegnane 
niebezpieczeństwo

n
Wystający z ziemi pniak po wycięciu niebezpiecz-
nej części uschniętej tui przy skrzyżowaniu ul. 
Pułaskiego i Wschodniej  fot. Piotr P. Ruszkowski 

Skromna, cicha uliczka długości 160 m, 
w kształcie litery „L” łącząca ul. Trau-
gutta z Rejtana jest zapomniana przez 
władze miasta. Pomimo wielu wnio-
sków składanych w sprawach: wycięcia 
drzewa rosnącego w pasie drogowym 
od strony ul.  Traugutta, nawiezienia 
czegoś, by można było suchą nogą 
przejść, po możliwość wybudowania 
chodnika, nie mówiąc o utwardzeniu 

nawierzchni. Ulica powstała przed 
1990 rokiem, nazwę otrzymała przed 
22. laty – w 1995 r., dziś w większości 
zabudowana. Znajduje się przy niej też 
kilka firm przynoszących miastu do-
chód z  podatków. Na prośbę miesz-
kańców, jest to kolejna interwencja 
prasowa. Czy tym razem wywoła re-
fleksję u decydentów?

(I)

Po płotach

n
Jest druga dekada XXI wieku, niebywały rozwój techniczny i technologiczny, ale 
ważna jest też codzienność zwykłych ludzi, którzy skarżą się i zadają pytania: „Jak 
tu przejechać, czy przejść suchą nogą?, jedynie skrajem trzymając się płotów”   fot. 
Piotr P. Ruszkowski 

Po czterech latach od ostatnich zmian 
podstawowych stawek podatkowych 
wprowadzonych przez władze miasta na 
2014 rok, zajęto  się tym tematem po-
nownie. W tabeli przedstawiamy stawki 
najbardziej interesujące mieszkańców 
oraz osoby prowadzące działalność go-
spodarczą.
Jak widać, polityka 
w  zakresie prowa-
dzenia działalności 
gospodarczej w Lu-
boniu nie zmieniła 
się. Już od 2013 
roku w  naszym 
mieście obowiązują 
maksymalne staw-
ki, jakie zapropo-
nowano w Rozpo-
rządzeniu Ministra 
dla tej sfery życia. 
Nowe, obowiązują-
ce od roku 2018, 
podajemy w  środ-
kowej kolumnie. 
Dla porównania 
pokazujemy też po-
przednie wysokości 

i  czas ich zmian oraz rzeczywisty % 
wzrostu w porównaniu do ostatnich. Co 
prawda, zwiększył się zaledwie o 1 grosz 
od metra, ale jest to największy, 2,5-pro-
centowy wzrost podatku od gruntów, na 
których stoją np. domy.

PPR

Zmiana stawek podatkowych

Ważniejsze podatki i 
opłaty na 2018 r.
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pozostałe grunty 
(np. działki z domami) 2013 0,40 zł 0,41 zł 2,50% 0,48 zł

pod działalność gospodarczą 2014 0,89 zł 0,91 zł 2,25% 0,91 zł

budynki mieszkalne 2014 0,71 zł 0,72 zł 1,41% 0,77 zł

pod działalność gospodarczą ? 22,66 zł 23,10 zł 1,94% 23,10 zł
pozostałe budynki (np. wolno 

stojące: garaże,szopki itd.) 2014 6,30 zł 6,42 zł 1,90% 7,77 zł

Podatek od budynków (za 1m2)

Podatek gruntowy (za 1m2)

Inne podatki patrz www.bip.lubon.pl

Kto zgubił?

W Nowym Centrum Lubonia znaleziono klucze. Są najprawdopo-
dobniej od mieszkania. Zguba do odbioru w redakcji.



12/2017

32

LUDZKIE SPRAWY / LUDZIE

Póki co, nie nadeszły mrozy i aura sprzy-
ja tym, którzy nie mają domu. Obecnie 
na terenie naszego miasta nie zauważo-
no ludzi bezdomnych koczujących 
gdzie się da. Czy pojawią się, gdy nadej-
dzie zima i temperatura spadnie poniżej 
zera?

Zima jest trudnym okresem dla tych, 
którzy z  różnych powodów nie mają 
gdzie się schronić. Nie ma wątpliwości, 
że problem bezdomności w  Luboniu 
istnieje. Najlepiej wiedzą o tym Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
i  Straż Miejska, których pracownicy 
przeprowadzają wspólne patrole w po-
szukiwaniu bezdomnych na terenie na-
szego miasta i w razie zaistniałej potrze-
by oferują im stosowną pomoc. W ubie-
głym roku o tej porze można było spo-
tkać ludzi bez domu w kilku rejonach 
– w pustostanie przy pl. Edmunda Bo-
janowskiego 7 przebywało trzech męż-
czyzn, w  zaroślach przy betonowym 
płocie, za którym znajdują się ogródki 
działkowe przy ul. Unijnej oraz przy ul. 

Armii Poznań – w  sąsiedztwie węzła 
autostradowego „Dębina”. Szczęśliwie, 
w tym roku nie odebrano sygnałów o ich 
ponownym pojawieniu się. Nie znaczy 
to, że ich w ogóle nie ma. Obecnie na 
terenie Polski, ośrodkach dla bezdom-
nych przebywa 10 osób z terenu Lubonia. 
Mogą w nich skorzystać z pomocy so-
cjalnej, prawnej i terapeutycznej. Często 
uczestniczą w zajęciach aktywizujących 
zawodowo i w spotkaniach z psycholo-
giem. Koszt pobytu w przytulisku 1 oso-
by to 27-38 zł za dobę (koszty pokrywa 
MOPS). W przeszłości, w naszym mie-
ście nigdy nie zdarzyła się sytuacja, by 
dla osoby bezdomnej nie znaleziono 
schronienia.
Zachowajmy czujność, szczególnie teraz, 
w okresie zimowym, sprawdzajmy, np. 
w pustostanach, klatkach schodowych, 
na ogródkach działkowych, czy nie ma 
kogoś wyczerpanego, potrzebującego 
pomocy i powiadamiajmy Straż Miejską 
(tel. 61  813  19  86) lub MOPS (tel. 
61 810 50 85).

PAW

Bez dachu nad głową

Qn Czy nowe zasady wynagradzania 
pracowników, o których przeczytałam 
w ubiegłym miesiącu (str. 26), obowią-
zujące od 1 lipca br. w LOSiR-ze, są ta-
kie same, jak w pozostałych spółkach 
miejskich?          (anonim)

Odp.: Zasady wynagradzania pracowni-
ków w poszczególnych spółkach okre-

ślają ich „Regulaminy wynagradzania”. 
Regulaminy są ustalane przez zarządy 
poszczególnych spółek i  uwzględniają 
specy�kę wynikającą z obszaru działal-
ności i zadań, które spółka realizuje.

oprac. Rafał Marek
stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

Mieszkańcy pytają

Spółka spółce nierówna

Rodzice pani Grażyny – Feliks i Janina 
Ho�mannowie przeprowadzili  się 

na ul. Buczka 35 lat temu z wioski pod 
Stęszewem wraz z trójką jej rodzeństwa 
(Dorotą, Agnieszką i Małgorzatą). Miała 
wtedy 12 lat. Mama, z domu Zasadzińska, 
pochodzi z okolic Murowanej Gośliny, 
podobnie jak tata. Rodzice pana Feliksa 
mieli gospodarstwo rolne, dziadek pani 
Grażyny ze strony mamy był żołnierzem 
zawodowym (jeszcze sprzed wojny), 
a babcia pracowała w lesie. 
Oprócz tego, że wraz z  mężem pani 
Grażyna wychowuje siedmioro swoich 
dzieci (pierwsze urodziła mając 29 lat), 
z  powodzeniem prowadzi też cztery 
placówki dla maluchów (przedszkola 
i żłobki), których nazwa – „U 7 krasno-
ludków” – nie jest, jak widać, przypad-
kowa.
Nie miała wcześniej wykształcenia pe-
dagogicznego. Ukończyła studia na kie-
runku „Turystyka i rekreacja”, na Aka-
demii Wychowania Fizycznego w  Po-
znaniu. Pracowała początkowo w biurze 
podróży, a następnie w dużej �rmie na 
stanowisku asystentki. Po urodzeniu 
trójki dzieci (Basi – obecnie 17 lat, Mi-
chała – 15 lat i Gabrysi – 14 lat) ukoń-
czyła w latach 2003 i 2005 kurs języka 
angielskiego, uzyskując certyfikaty. 
W 2007 r. s�nalizowała również studia 
podyplomowe na kierunku „Metodyka 
języka angielskiego”. Kiedy urodził  się 
Franek (12 lat) została zatrudniona w du-
żej �rmie na stanowisku przedstawicie-
la handlowego, lecz zaraz po tym, gdy 
na świecie pojawiły się bliźniaki – Ur-
szulka i Antek (10 lat) – podjęła pracę 
jako nauczyciel angielskiego, najpierw 
w Zespole Szkół Samochodowych, a na-
stępnie w  Zespole Szkół Handlowych 

w Poznaniu. Kiedy zaszła w kolejną cią-
żę, z Rysiem (9 lat), nadszedł moment, 
by otworzyć własną działalność zawo-
dową.
Pomysł z otwarciem pierwszego żłobka 
w  Luboniu narodził  się przypadkiem. 
Najpierw przez rok placówka funkcjo-
nowała jako klub malucha na piętrze 
domu państwa Rosów przy ul. Buczka. 
W  2009  r. została zarejestrowana pod 
właściwą nazwą i przeniesiona na parter 
budynku. Z czasem została rozbudowa-
na, by pomieścić większą liczbę wycho-
wanków (obecnie komplet liczy 28 ma-
luszków). Pani Grażyna zatrudniała 
wówczas pracowników, gdyż sama mu-
siała poświęcić się opiece nad własnymi 
dziećmi, z których najmłodszy (Rysiu) 
liczył zaledwie rok. Początki polegające 
na uczeniu się wszystkiego od podstaw, 
jak wspomina, były bardzo trudne. Spo-
czywała na niej ogromna odpowiedzial-
ność za powierzone jej maluchy. Pierw-
sze zarobione pieniądze zostały przezna-
czane na spłatę kredytu związanego 
z  rozbudową placówki i  „załatanie” 
kosztów bieżących. W 2014 r. pani Gra-
żyna wraz z najstarszą siostrą Małgorza-
tą otworzyły żłobek w  Komornikach, 
mogący przyjąć 57 dzieci, a w styczniu 
2015  r. niepubliczne przedszkole przy 
ul. Buczka w Luboniu (od września br. 
funkcjonujące na zasadach przedszkola 
publicznego), do którego zapisano 23 
trzylatków (komplet). W lutym tego roku 
założyła wraz z mężem publiczne przed-
szkole przy ul. Dworcowej, do którego 
uczęszczają trzy grupy liczące po 25 dzie-
ci każda (komplet). Łącznie opiekę nad 
grupą 75  dzieci żłobkowych sprawuje 
10 opiekunów, natomiast nad 98. przed-
szkolakami czuwa czterech nauczycieli 

i cztery pomoce. Do wykwali�kowanego 
personelu zaliczyć należy również spe-
cjalistów takich, jak: anglista, logopeda, 
specjalista ds. terapii pedagogicznej, 
integracji sensorycznej, rytmiki, rehabi-
litantka i  katecheta, które przychodzą 
dodatkowo na zajęcia dwa razy w tygo-
dniu.
Na początku pani Grażyna była właści-
cielem placówek, jednak po zdobyciu 
odpowiedniego wykształcenia i doświad-
czenia została ich dyrektorem (wyjątek 
stanowi przedszkole publiczne, gdzie jest 
dyrektorem ds. administracyjnych). Na-
dal poszerza swoją wiedzę. Niedawno 
zakończyła studia podyplomowe na kie-
runku „Wychowanie przedszkolne”, 
a  obecnie realizuje kurs „Zarządzania 
oświatą”. Pracuje ponad osiem godzin 
dziennie, czasami nawet do późnych 
godzin wieczornych, i to są jej zdaniem 
najtrudniejsze momenty, bo trzeba „od-
sunąć dom” na bok. Ma co prawda jedy-
nie dyżury w  poszczególnych placów-
kach, ale w każdej przebywa w zależno-
ści od potrzeb, w międzyczasie załatwia-
jąc sprawy bieżące.
Pani Grażyna jest bardzo zadowolona 
ze swoich sukcesów zawodowych. Jej 
działalność polega na pracy z dziećmi 
i  ich rodzicami, co wymaga od niej 
wielu kompromisów i dużego nakładu 
pracy, ale są też przyjemne momenty, 
gdy widzi zadowolenie i  radość 
w oczach dzieci i rodziców. – Chciała-
bym więcej czasu poświęcać sobie i naj-

bliższym, ale ciężko jest pogodzić życie 
rodzinne (zwłaszcza przy tak dużej 
rodzinie) z zawodowym. Tak naprawdę 
nigdy się to do końca nie udaje, zawsze 
trzeba z  czegoś zrezygnować. Doce-
nia się wtedy bardziej chwile, gdy moż-
na wyjść z mężem do kina, czy z dzieć-
mi na zakupy – mówi zapracowana 
pani Grażyna. Dostrzega przy tym 
wiele atutów posiadania dużej rodziny, 
m.in. to, że „zawsze jest z kim poroz-
mawiać”. Najtrudniej, jak wspomina, 
było na początku, kiedy dzieci były 
bardzo małe i  trzeba było je zawozić 
i  odbierać ze szkoły. Nie uczęszczały 
do prowadzonych przez panią Graży-
nę przedszkoli, gdyż te powstały sto-
sunkowo niedawno, a w należącym do 
niej żłobku przebywały zaledwie kilka 
godzin dziennie (pani Grażynie poma-
gały przy dzieciach mama i teściowa).
Właścicielka placówek marzy o tym, by 
w  przyszłości otworzyć własną szkołę 
językową i kupić domek nad jeziorem, 
gdzie można by spokojnie spędzić wa-
kacje. Póki co, jednak planuje skupić się 
wyłącznie na prowadzeniu własnej dzia-
łalności i dalszym rozwoju osobistym.

Natalia

Kobieta sukcesu
Grażyna Rosa – mama siódemki dzieci, która łączy obowiązki domowe 
z prowadzeniem 4 placówek oświatowych dla maluchów

n
9-osobowa rodzina Rosów w komplecie. Od lewej w głębi: Basia – 17 lat, Gabrysia 
– 14, Michał – 16, Franek – 12, od lewej u dołu: Rysiu – 9, Grażyna Rosa, Antoś – 10 
lat, Piotr Rosa, Urszula – 10 lat

O pani Grażynie Rosie pisaliśmy już 
w maju 2008 r. na str. 25, kiedy otworzyła 
pierwszą placówkę – klub malucha na 
piętrze swojego domu przy ul. Buczka.
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i redakcja 
„WL”

Trochę historii
Rozpoczynając proces komunalizacji 
i tworzenia nowych jednostek organiza-
cyjnych Lubonia, Rada Miasta na wnio-
sek Zarządu Miasta, w grudniu 1990 r. 
podjęła uchwałę, na mocy której na 
bazie przejętego majątku Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w  Mosinie, funkcjonującego 
przy ul. Niepodległości  11, powołano 
Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK). 
Jego powstanie zapewniło naszemu mia-
stu posiadanie własnej jednostki odpo-
wiadającej za utrzymanie czystości i pro-
wadzenie składowiska śmieci. Biorąc pod 
uwagę wyniki �nansowe ZGK, po dwóch 
latach Rada Miasta stosowną uchwałą 
postawiła firmę w  stan likwidacji. 

W 1992 r. ogłoszono konkurs na szefa 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
„Kom-Lub”, spółki z o.o. Spośród pięciu 
kandydatów na dyrektora nowo powo-
łanej spółki komisja wybrała Tadeusza 
Urbana, który po latach wspomina – 
Byłem człowiekiem z zewnątrz. Stanąłem 
do konkursu i  jakoś  się udało wygrać. 
Początkowo zostałem zatrudniony jako 
dyrektor ZGK, będącego w stanie likwi-
dacji, żeby później, na bazie sprzętów 
i załogi, a przynajmniej jej części, zbudo-
wać od podstaw Spółkę Miejską, którą 
śmiem uważać za swoje dziecko. Miał 

wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu 
spółki, dlatego proces likwidacji ZGK 
przebiegł gładko z zachowaniem wszel-
kich procedur przy załatwianiu formal-
ności. Firma „Kom-Lub” pod batutą 
Tadeusza Urbana zaczęła funkcjonować 
z początkiem stycznia 1993 r. i z powo-
dzeniem działa do dziś.

Kamienie milowe
Pierwszym, zdaniem pana Tadeusza – 
„kamieniem milowym” w dziejach �rmy, 
był początek jej działalności, natomiast 
drugim, bardzo ważnym dla rozwoju 
spółki, było przejęcie większej części 
terenu i  budynków przy ul. Niepodle-
głości. – Początkowo mieściliśmy  się 
w „Betlejemce”, natomiast później dosta-
liśmy część pomieszczeń razem z Przed-

siębiorstwem Robót Komunalnych (PER-
KOM). Z czasem udało się przejąć cały 
budynek i cały plac. Ze względu na rodzaj 
prowadzonej działalności pozyskanie te-
renu było bardzo ważne.
Kolejnymi „kamieniami” były: uregulo-
wanie zasad współdziałania z Miastem 
na mocy Aktu Porozumienia podpisa-
nego w 2008 r. oraz zdobycie certy�ka-
tów ISO, co wymusiło zmiany organiza-
cyjne i  uporządkowanie niektórych 
aspektów działalności spółki. Wreszcie 
ostatnim z „milowych kamieni” była tzw. 
reforma śmieciowa, która zdaniem sze-
fa �rmy, odbiła się na przedsiębiorstwie 
negatywnie. – Kiedy działaliśmy sami, to 
szło nam lepiej, ponieważ wszystko było 
w jednym ręku i mieliśmy lepsze efekty. 
Jeszcze nie było bałaganu organizacyjne-
go i problemów współdziałania z mono-
polistą. Ten kamień ciągnął �rmę w dół, 
poprzednie to balony wznoszące w górę 
– stwierdził.

Szefowanie firmie
– Refleksję na temat szefowania Kom-
-Lubem to ja mam tylko jedną. Za-
wsze byłem świadomy służebności 
firmy wobec społeczności lokalnej. To 

Zmiana warty w Kom-Lubie
Tadeusz Urban – od ćwierćwiecza dyrektor spółki miejskiej „Kom-Lub” –z 
początkiem nowego roku przechodzi na emeryturę. Zastąpi go Igor 
Szymkowiak – prawnik świadczący przez wiele lat usługi dla Urzędu 
Miasta, ostatnio także w Radzie Nadzorczej LOSiR-u

jest najbardziej istotny drogowskaz, 
który moimi działaniami zawsze kie-
rował. Starałem  się pamiętać, po co 
jest firma i komu służy – powiedział 
pan Tadeusz. W aspekcie nadchodzą-
cych zmian podkreślił, że firma ma 
w miarę ustabilizowany zakres prac 
dzięki porozumieniu z  Miastem 
i umowie na wywóz odpadów, nato-
miast boryka się z monopolistyczną 
postawą odbiorcy, czyli Selektem, 
oraz bezwzględnością niektórych 
przepisów. Zapowiedź tak znacznego 
– ponadpięciokrotnego – podniesie-
nia opłaty marszałkowskiej w przy-
szłym roku nie wróży dobrze stabil-
ności ekonomicznej w sensie możli-
wości wzrostu cen za wywóz śmieci. 
Obecnie obsługa odpadów zielonych 
kosztuje firmę aż 300 zł netto za tonę 
i  to są pieniądze, które aż trudno 
sobie wyobrazić. Jeżeli w przyszłym 
roku, który jest przecież rokiem wy-
borczym, wystąpi konieczność pod-
wyżki opłat, które absolutnie nie 
zależą od Urzędu Miasta ani od pra-
cy Kom-Lubu, natomiast są całkowi-
cie uwarunkowane zewnętrznie, to 
to jest bardzo nieprzyjemny element 
najbliższej przyszłości. Z tego powo-
du dotychczasowy szef współczuje 
swojemu następcy, ponieważ nie bę-
dzie mu łatwo w tym okresie praco-
wać. Po prostu będzie zmuszony 
tłumaczyć  się nie za swoje grzechy. 
Dyrektor T. Urban podkreśla bardzo 
dobrą atmosferę współpracy z Radą 
Miasta Luboń (RML). Zawsze, za-
równo z nią jak i jej komisjami, znaj-
dował porozumienie. Starał  się być 
otwarty i tłumaczyć wszystkie posu-
nięcia, pochwalić się sukcesami, ale 
także podzielić kłopotami, z  jaki-
mi się boryka. W tym dialogu z RML 
zawsze znajdował wzajemne zrozu-
mienie i wspólny język. Równie waż-
ne jest dla niego dobre współdziała-
nie z Zarządem Miasta – Z tym nigdy, 
jakby nie było przez ćwierć wieku, nie 
było źle – podsumował pan Tadeusz, 
po czym dodał, że zawsze starał  się 
być otwarty, przedstawiać rzetelnie 
sytuację firmy oraz jej zamierzenia 

i oczekiwania. To owocowało tym, że 
również z drugiej strony spotykał się 
z życzliwością.

Młody emeryt
Zapewne teraz będzie miał więcej cza-
su na życiowe pasje, do których moż-
na zaliczyć m.in. czworonogi. Dawniej 
miał bardzo twarde, duże psy, przy 
których mógł się wykazać umiejętno-
ścią ich ułożenia. Obecnie wspólnie 
z  żoną Mirosławą cieszą się, że mają 
przyjemność obcowania z  „pieskiem 
do kochania” – uroczą suczką rasy 
Chihuahua, o przemiłym imieniu Jędza 
i charakterze rottweilera, należącą we-
dług klasyfikacji FCI (Międzynarodo-
wa Organizacja Kynologiczna) do 
grupy psów ozdobnych i do towarzy-
stwa. Inną pasją pana Tadeusza jest 
działka, którą uprawia, głównie zaś 
trawnik. Jego zdaniem, emerytura to 
wielka niewiadoma. Wydaje się, że 
będzie miał czas, tak naprawdę życie 
pokaże, jak to  się wszystko poukłada. 
Na pewno zajmie się majsterkowaniem, 
bo to jest również jego ważne hobby. 
Wreszcie znajdzie czas na konserwację 
domowych mebli. – Z pewnością będę 
miał więcej czasu na zaplanowanie 
kolejnej wyprawy, to będzie duża frajda 
i ogromna przyjemność (jedną z nich, 
na Kilimandżaro, opisywaliśmy szero-
ko przed rokiem – „WL” 12-2016, 
s. 15). Niewątpliwie będzie nadal utrzy-
mywał kontakt z  Luboniem, bowiem 
tu mieszkają jego dwaj synowie z ro-
dzinami. O firmie – swoim dziecku – 
bez cienia wątpliwości nigdy nie zapo-
mni i  w  razie potrzeby będzie nadal 
służył informacjami.

Podczas naszego grudniowego spotkania 
w  siedzibie Kom-Lubu usłyszeliśmy – 
Dziękuję Luboniowi za to ćwierć wieku 
mojego życia, które tu spędziłem. My 
natomiast, Panie Tadeuszu, dziękujemy 
za odczuwalne w skali naszego miasta 
sukcesy – nie tylko ekonomiczne, ale 
przede wszystkim te, które przyczyni-
ły się do szeroko rozumianego rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny.

PAW

n
 Tadeusz Urban z Igorem Szymkowiakiem, który zastąpi go na stanowisku szefa 
spółki   fot. Paweł Wolniewicz

n
Jedną z pasji Tadeusza Urbana są podróże i wyprawy. Tu, przed dwoma laty, 
w etiopskiej wiosce plemienia Karo, z tubylcami
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Spotkali się przypadkowo na „Majówce” 
w Żabikowie. Była to miłość od pierw-
szego wejrzenia, która pomimo różnych 
kolei losu trwa już ponad 50 lat. Przy-
czyniły się do tego silne, wciąż pielęgno-
wane uczucie, wzajemne zaufanie, zain-
teresowania i akceptacja oraz stale towa-
rzysząca im chęć kroczenia razem przez 
życie.
Poznali się przed ponad pół wiekiem na 
pierwszomajowej potańcówce, na żabi-
kowskim rynku. Od razu wpadli sobie 
w  oko, „zaiskrzyło”, nie wahali  się ani 
chwili i, jak dziś wspominają, dzięki 
temu są nadal szczęśliwi będąc razem. 
Jeszcze tego dnia umówili się na następ-
ną randkę. Spotykali się coraz częściej. 
Chodzili na spacery, do kina, teatru 
i  oczywiście na potańcówki. Wspólne 
ideały, wizja świata, plany na przyszłość 
sprawiły, że stawali się sobie coraz bliżsi. 
Po ponad rocznym, młodzieńczym na-
rzeczeństwie (pani Halina uczęszczała 
wówczas do szkoły średniej), w sobotę, 
8 lipca 1967 r. o godz. 16. stanęli przed 
ołtarzem kościoła pw. św. Barbary w Ża-
bikowie, a ich ślub pobłogosławił ówcze-
sny wikariusz (ślub cywilny odbył  się 

tego samego dnia w lubońskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego o godz. 11. w obecno-
ści urzędnika Władysława Ziętka). Za-
mieszkali w  domu rodzinnym panny 
młodej przy ul. Sienkiewicza 3. Po trzech 
latach przeprowadzili się do nowo wy-
budowanego domu na Świerczewie przy 
ul. Rawickiej. Od trzech lat mieszkają 
ponownie w Luboniu, przy ul. Kocha-
nowskiego.

Zbigniew Adam Kantor
Przyszedł na świat 24  sierpnia 1947  r. 
w  Fabianowie (ojciec Adam ur. 15.07 
1919 r. w Milikowie na czeskim Zaolziu, 
zm. 22.12.1983  r., matka Stefania z  d. 
Garstka ur. 31.01.1921  r. w  Gnieźnie). 
Ojciec był Polakiem urodzonym w Cze-
chach i mieszkał tam z rodzicami Ada-
mem i Marią. Grał w zespole muzycz-
nym na skrzypcach. – Kiedy pojechałem 
szukać rodzinnych korzeni do Milikowa, 
zwiedzając miejscowy cmentarz ze zdzi-
wieniem stwierdziłem, że na co drugim 
grobie widnieje nazwisko Kantor – wspo-
mina pan Zbigniew. Jego rodzice podczas 
okupacji zostali wywiezieni na roboty 
do Niemiec i tam się poznali. Po wyzwo-

leniu przez Amery-
kanów w  1945  r., 
powrócili do Polski 
i zamieszkali w Po-
znaniu, a następnie 
pobrali się i przenie-
śli do Fabianowa. 
Oprócz Zbigniewa 
mieli jeszcze troje 
dzieci: Urszulę, Elż-
bietę  i   Pawła. 
W 1954 r. pan Zbi-
gniew rozpoczął 
edukację w  Szkole 
Podstawowej w Fa-
bianowie, a  po jej 
ukończeniu konty-
nuował naukę naj-
pierw w Szkole Za-
wodowej, później 
w Technikum na ul. 
Inżynierskiej (obec-
nie Działyńskich) 
w  Poznaniu, gdzie 
zdobył zawód tech-

Nie wahali się ani chwili
Złoci jubilaci Halina i Zbigniew Kantor

nika-mechanika. W  latach 1967-1968 
odbył służbę wojskową w Częstochowie. 
Po powrocie do cywila podjął pracę 
w  poznańskim „Mostostalu” przy ul. 
Wołczyńskiej. Najpierw pracował na 
produkcji, później w  Dziale Kontroli 
Jakości. Grał w  zakładowej drużynie 
piłki nożnej. Od 1980  r. do momentu 
przejścia na wcześniejszą emeryturę, 
przez 27  lat pracował w  poznańskiej 
firmie „Alko” jako majster. Już jako 
emeryt przez następnych 5  lat był za-
trudniony w  tej samej �rmie, na tym 
samym stanowisku. Od dwóch lat nie 
pracuje zawodowo i dlatego więcej cza-
su może poświęcać rodzinie, a  także 
zagłębia  się w  swoje hobby, w  którym 
mieszczą się: wędkarstwo, sport (jest 
wiernym kibicem poznańskiego „Lecha”) 
oraz podróże.

Halina Kantor
Złota jubilatka urodziła się 29 grud-
nia 1949 r. w Luboniu (ojciec Edwin 
Młodzikowski ur. 04.10.1926 r., zm. 

22.01.1990 r.; matka Kazimiera z d. 
Dolska ur. 06.10.1924  r., zm. 14. 
10.1986  r.;  oboje pochowani na 
cmentarzu w Żabikowie). Ojciec po-
chodził ze Żnina (jego rodzice Wik-
tor i Salomea mieszkali przy ul. Sien-
kiewicza), natomiast matka to rdzen-
na lubonianka, która mieszkała od 
urodzenia przy ul. Kościelnej i śpie-
wała w  Chórze Kościelnym pw. św. 
Grzegorza przy parafii św. Jana Bo-
sko. Oboje pracowali w żabikowskiej 
cegielni. Oprócz Haliny mieli jeszcze 

dwoje  dzieci : 
Włodzimierza 
i   Aleksandrę. 
W  latach 1957-
1964 jubilatka 
uczęszczała do 
Szkoły Podsta-
wowe j  n r   1 , 
a  po jej ukoń-
czeniu kontynu-
ow a ł a  n au kę 
w  V  L iceum 
Ogólnokształcą-
cym im. Marii 
Koszutskiej 
(ob e cnie  im. 
Klaudyny Po-
tockiej przy ul. 
Traugutta w Po-
znaniu), gdzie 
zdała maturę. 
Następnie ukoń-

czyła kurs księgowości i  w  1969  r. 
podjęła pracę w mleczarni na Dębcu. 
Po trzech latach przeniosła  się do 
filii „Mostostalu” w  Luboniu przy 
Poznańskich Zakładach Nawozów 
Fosforowych i  pracowała tam jako 
kasjerka. W 1994 r, przeszła na ren-
tę inwalidzką, a  siedem lat później 
na emeryturę. Pani Halina uwielbia 
podróże, spacery na świeżym powie-
trzu oraz wspólne z mężem wyjazdy 
do sanatoriów. Bardzo ważne są dla 
niej wnuki i  stara  się poświęcać im 
jak najwięcej czasu. Jest dumna z ich 
sukcesów.

Recepta na miłość
Złoci jubilaci zawsze uważali, że najlep-
szą receptą na udane pożycie małżeńskie 
są: wzajemne zaufanie, zrozumienie, 
ciągłe pielęgnowanie uczucia, bycie ra-
zem i wspieranie się w trudnych chwi-
lach oraz – jak żartem dodał pan Zbi-
gniew – wyrozumiałość żony. Wycho-
wali dwóch synów: Krzysztofa i Micha-
ła oraz córkę – Katarzynę. Mają pięcioro 
wnucząt: Annę, Wiktorię, Angelikę 
Bartosza i Mateusza, z których są bardzo 
dumni i  którzy są dla nich oczkiem 
w głowie. Cieszą się każdym dniem i to-
warzyszy im pogoda ducha.
Szanownym Jubilatom składamy życze-
nia wszelkiej pomyślności i wielu jeszcze 
przeżytych wspólnie lat.

PAW

n
Jubilaci Halina i Zbigniew Kantor z ukochanymi wnuczętami, 
od lewej: Anną, Bartoszem, Mateuszem, Angeliką i Wiktorią

n
Halina i Zbigniew Kantor przed 50. laty 
w lipcu 1967 r.

n
Pani Halina (szósta z prawej w 1. rzędzie) z klasą w SP 1, z lewej dyrektor szkoły – Franciszek Sytniejewski, 
z prawej wychowawczyni – Teresa Koperska

n
Drużyna „Mostostalu”, Zbigniew Kantor kuca pierwszy z lewej
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145 lat temu
Qn 11 grudnia 1872 r. August Lubomęcki 

– dyrektor Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie – po zaledwie ponad dwu-
miesięcznym sprawowaniu tej funkcji, 
podał się do dymisji. Szkoła była wtedy 
w złej kondycji.   (11, s. 154; 13, s. 360)

Qn Od 12 grudnia 1872 r. dyrektorem 
Szkoły Haliny był Szczęsny Kudelka. 
Zarządzał placówką do 7 maja 1873 r.   
(13, s. 360)

140 lat temu
Qn Pod koniec 1877  r. Roman May – 

pionier polskiego przemysłu nawozów 

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
grudzień – okrągłe rocznice

sztucznych – wykupił grunty w Starołęce 
i rozpoczął budowę fabryki. W 1920 r. 
�rma „Dr Roman May” przejęła zakłady 
w Luboniu.   (6, s. 83)

105 lat temu
Qn Na początku grudnia 1912 r. ukończo-

no w stanie surowym budynek II szkoły 
w Lasku przy ul. Sobieskiego 59 (dziś 
mieszkania komunalne).   (13, s. 96)

95 lat temu
Qn 24 grudnia 1922 r. (Wigilia Bożego 

Narodzenia) poświęcono kaplicę klasz-
torną pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa (dziś Sanktuarium bł. Edmunda 
Bojanowskiego), wybudowaną w ciągu 

pół roku przy wsparciu społeczeństwa 
żabikowskiego.   (3, s. 81)

80 lat temu
Qn Po świętach Bożego Narodzenia 

1937 r. aż do Trzech Króli (6 stycznia 
1938 r.) ks. Stanisław Streich uczestni-
czył w uroczystościach opłatkowych or-
ganizacji para�alnych (para�a św. Jana 
Bosko). Około 28 grudnia 1937 r. brał 
udział w  spotkaniu z  ministrantami 
w budynku „Sokoła” przy ul. 
Tuwima. Z  tej uroczystości 
zachowało się ostatnie zdjęcie 
proboszcza (z ministrantami) 
wykonane za jego życia.   (3, 
s. 125)

cd.  
na str. 
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W grudniu nie sposób pominąć ma-
teriału o  zwycięskim powstaniu 

1918-1919 roku. Tym razem wybrali-
śmy biogram uzupełniony informacja-
mi i zdjęciami od rodziny mieszkającej 
w  Gliwicach, który w  ubogiej formie 
znalazł się w opracowaniu książkowym 
„Lubonianie w  Powstaniu Wielkopol-
skim”, wydanym z okazji 90-lecia zrywu 
w 2009 roku.

Władysław Pietrzyk urodził się 24 czerw-
ca1899  r. w  miejscowości Godurowo, 
powiat Gostyń. Był synem Michała i An-
toniny (matka ur. 1.05.1873  r., zmarła 
mieszkając w  Luboniu, w  przeddzień 
wojny – 31.08.1939 r.). Władysław Pie-
trzyk był robotnikiem.
Jedne źródła podają, że do Powstania 
Wielkopolskiego przystąpił 27.12.1918 r. 
i brał udział w walkach o Wolsztyn oraz 
Ławicę. Z notatek rodzinnych dowiadu-
jemy się też, że w styczniu 1919 r. jako 
ochotnik znalazł się w 5. baterii, 2. kom-
panii 14. pułku artylerii lekkiej (pal) pod 
dowództwem porucznika Jerzego Suzina 
i  w  stopniu szeregowca walczył m.in. 
o Chrośnicę, która została opanowana 

przez powstańców 3 stycznia 1919 r. Ta 
wieś stała się bazą wypadową i odegrała 
znacząca rolę jako jeden z  głównych 
punktów zbiorczych przed atakiem na 
Zbąszyń. Przy Władysławie Pietrzyku 
wymieniono też inne miejscowości, 
w  których walczył: Czarnków, Goraj. 
W Centralnym Archiwum Wojskowym 
w  Warszawie znajduje  się dokument 
zaświadczający, że Władysław Pietrzyk 
był zwery�kowany przed 1939 rokiem 
jako Powstaniec Wielkopolski i  ujęty 
w  ewidencji Biura Historycznego Do-
wództwa Okręgu Korpusu (DOK) VII 
w Poznaniu pod nr. 1833. Niewykluczo-
ne, a nawet bardzo prawdopodobne jest 
to, że po powstaniu, jako 20-latek pod-

legający obowiązkowej służbie wojskowej 
w  wolnej już Polsce, walczył także na 
wschodzie w wojnie polsko- bolszewic-
kiej 1920 r.
Wiadomo natomiast, że mając 40 lat brał 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r., 
ze względu na wiek prawdopodobnie 
tra�ł do kompanii Obrony Narodowej. 
Z pieczątek znajdujących się na odwro-
cie kilku zdjęć, jakie z tamtych czasów się 
zachowały, dowiadujemy się, że przeby-
wał w niewoli niemieckiej w Stalagu III b 
Furstenberg. Ten obóz jeniecki znajdo-
wał się w Gębicach (Amtitz), wsi w dzi-
siejszym województwie lubuskim. War-
to wspomnieć, że przez 3  miesiące, 
przejściowo, więźniem tego obozu był 
m.in. Maksymilian Maria Kolbe. W li-
stopadzie 1939  r. obóz z  zabudowań 
majątku przeniesiono na pola, na zachód 

Powstaniec Wielkopolski
Władysław Pietrzyk (1899-1969)

od wsi, gdzie 
ustawiono namio-
ty otoczone dru-
tem kolczastym. 
Więziono tu ok. 
20-25 tysięcy jeń-
ców. W  maju 
1940 r. rozpoczę-
to akcję kierowa-
nia więźniów do 
przymusowej pra-
cy. Niestety, nie 
zachowały się in-
formacje, w jakim 
niemieckim go-
spodarstwie rol-
nym musiał pra-
cować Władysław 
Pietrzyk. Z  nie-
woli do Lubonia 
powrócił w 1946 r. 
Wiemy natomiast, 
że przez RKU Po-

znań został przeniesiony do rezerwy 
i  miał wówczas stopień plutonowego. 
Zmarł 04.12.1969 r. w Lubo-
niu, pochowany w Żabiko-
wie (dziś grób nie istnieje).

Ożenił się 4 września 1926 r. 
w Opalenicy z Katarzyną z d. 
Bręk (ur. 10.04.1904 r., ojciec 
Andrzej, matka Jadwiga, zm. 
10.11 1987  r.). Po śmierci 
męża, żona była podopiecz-
ną ZBoWiD-u, Koło Lu-
boń 1 (nr 468615, leg. 6553). 
Mieli czworo dzieci, jedno 
umarło w dzieciństwie, po-
zostali to: Stanisława (ur. 
6 . 0 9 . 1 9 2 7   r . ,  z m . 
7.03.1993 r.) po mężu Wło-
darczyk, Teresa (ur. 1930 r., 

zm. 5.03.1984  r.) po mężu Gemzicka 
i Marian (ur. 1932 r., zm. 17.08.2015 r. 
w Gliwicach) 
Mieszkali w Luboniu przy ul. Konarzew-
skiego 9/3 (5).

Należał od 29.01.1933  r. do Związku 
Weteranów Powstań Narodowych RP 
1914-1919, Koło Żabikowo (nr ewid. 
5537, nr dypl. 1833, nr arch. 9406), 
skreślony 23.08.1936  r. Po wojnie był 
członkiem ZBoWiD-u, Koło Luboń 1 nr 
ewid. 228406 (legitymacja nr 12696 
wydana 22.11.1969 r.) .
Na podstawie akt ZWPN RP 1914-19 
(Archiwum Państwowe w Poznaniu nr 
zespołu 884), akt ZBoWiD-u, Koło Lu-
boń 1, informacji wnuczki Elżbiety Ro-
sady (córki Mariana).

PPR & RW

n
Władysław Pietrzyk w niewoli, zdjęcie 
przesłane żonie w 1942 r.

n
Zdjęcie ze stalagu III B w Gębicach (Amtitz) – Władysław Pietrzyk (13. z lewej) – ni-
ski, w furażerce i o�cerkach

n
Luboń po wojnie – 1947 rok, od lewej: syn Marian, żona Kata-
rzyna, Władysław Pietrzyk z wnuczką Ireną na kolanach, Ma-
rianna Włodarczyk teściowa siedzącej obok niej Stanisławy, 
córki Władysława

n
Władysław Pietrzyk (z prawej) podczas odbudowy 
ze zniszczeń wojennych kościoła pw. św. Jana Bosko 
w Luboniu
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Qn Projekt parcelacji folwarku 
żabikowskiego przewidywał 
utworzenie na obszarze ograni-
czonym ulicami ks. S. Streicha, 
Powstańców Wielkopolskich 

i  Dworcową nowej ulicy i  31 działek 
oraz wytyczenie ul. Rivoliego i Niepod-
ległości, przy których miało powstać 28 
działek. Pod koniec 1937  r. sprzedano 
prawie wszystkie działki z II parcelacji 
gruntów folwarku żabikowskiego (do-
chód ok. 120 tys. zł).   (11, s. 189)

75 lat temu
Qn 9 grudnia 1942 zmarł w Dachau ks. 

Brunon Stachowski, wikariusz w para�i 
św. Jana Bosko. Śmierć spowodowała wy-
soka gorączka malaryczna (Niemcy za-
szczepili kapłanowi zarazki malarii) oraz 
silne wyczerpanie organizmu.   (3, s. 159)

70 lat temu
Qn 8 grudnia 1947 r. w domu para�alnym 

we wsi Luboń  zorganizowano wieczór 
pieśni i humoru, podczas którego wystąpił 
Stefan Stuligrosz ze swym chórem „Sie-
dem Bąków”. Była to jedna z went urzą-
dzanych przez zaangażowanych para�an 
na rzecz odbudowy kościoła św. Jana Bo-
sko ze zniszczeń wojennych.   (3, s. 179)

55 lat temu
Qn 5 grudnia 1962 r. w Szkole Podstawo-

wej nr 2 otwarto Uniwersytet Powszechny 
dla rodziców.   (8)

45 lat temu
Qn 2- grudnia 1972 r. w Prezydium Wo-

jewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 
wręczono akty nominacyjne naczelni-
kom gmin. Na czele władz Lubonia stał 
wówczas Włodzimierz Gawroński.   (8)
Qn 5 grudnia 1972 r. Wojewódzka Rada 

Narodowa w Poznaniu podjęła decyzję 
o  utworzeniu gmin w  województwie 
poznańskim.   (8)

40 lat temu
Qn 17 grudnia 1977 r. lubońskie para�e 

nawiedziła kopia Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej peregrynująca 

po Polsce od 1957 r. z przerwą w latach 
1966-1972 (czytaj na str.  36).   („WL” 
12-2007, s. 34)

35 lat temu
Qn 14 grudnia 1982 r. oddano do użytku 

nowy (obecny) budynek Biblioteki Miej-
skiej przy ul. Żabikowskiej 42.   („WL” 
10-2004 – „Wademekum Lubońskie”, 
cz. 8, s. 32)

25 lat temu
Qn 4 grudnia 1992  r. arcybiskup Jerzy 

Stroba poświęcił Dom im. Edmunda 
Bojanowskiego wybudowany na zaple-
czu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NP  NMP przy placu Wolności (dziś 
pl. Edmunda Bojanowskiego). Budowa 
trwała od 1989 r. Był pierwszą siedzibą 
przedszkola sióstr (ochronki), obecnie 
– Centrum Duchowości bł. Edmunda 
Bojanowskiego.   („WL” 12-1992, s. 1)
Qn 12 grudnia 1992 r. odbyło się pierwsze 

spotkanie organizacyjne Klubu Młode-
go Historyka przy Sali Historii Miasta 
w  Domu Rolnika przy ul. Sobieskiego 
(dziś Ośrodek Kultury).   (8)
Qn Mszą św. w kościele św. Barbary roz-

poczęto 19 grudnia 1992  r. obchody 
60.  rocznicy powstania 5.  Lubońskiej 
Drużyny Harcerskiej im T. Kościuszki 
działającej przy SP  1, kontynuatorki 
harcerstwa tworzonego w 1932 r. na tere-
nie Żabikowa (1. Drużyna Harcerzy im. 
Zakrzewskiego)   („WL” 01-1993, s. 9)
Qn W grudniu 1992 r. zakończono likwi-

dację Zakładu Gospodarki Komunalnej 
– poprzednika spółki miejskiej „Kom-
-Lub”.   („Raport o stanie miasta” – „WL” 
06-1994, s. 6)

20 lat temu
Qn 2 grudnia 1997 r. w Szkole Podstawo-

wej nr 4 przy ul. 1 Maja zorganizowano 
pierwszą salę komputerową na 10 urzą-
dzeń (dar rodziców).   (13, s. 118; WL 
09-2004, s. 27)

15 lat temu
Qn W grudniu 2002 r. w boksie 35 na pię-

trze Centrum Handlowym „Pajo” otwarto 

Kalendarium lubońskie

cd.  
ze str. 
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�lię Urzędu Pocztowego z Lubonianki.   
(„WL” 01-2003, s. 5)
Qn 25 grudnia 2002 r. w kościele św. Jana 

Bosko odbył się ślub lubonianki Manueli 
Michalak (gwiazdy 1. polskiej edycji pro-
gramu telewizyjnego typu reality show 
„Big Brother”) z Tomaszem Jabłońskim.   
(„WL” 01-2003, s. 17)

10 lat temu
Qn 1 grudnia 2007 r. zmarł urodzony w Lu-

boniu ks. Andrzej Czerniak. 6 grudnia 
odbył się jego pogrzeb na cmentarzu pa-
ra�alnym w Żabikowie.   (17, s. 208 i 211)
Qn W grudniu 2007 r. zakończono budo-

wę wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego 
boiska sportowego przy SP  2.   („WL” 
01-2008, s. 8)
Qn W grudniu 2007 r. powstał Luboński 

Klub Karpiowy zrzeszający wędkarzy spe-
cjalizujących się w łowieniu dużych ryb 
(Piotr Pawlak, Jakob Tuliszka, Krzysztof 
Konarski, Michał Mazurczak)   („WL” 
01-2008, s. 4)
Qn 14 grudnia 2007 r. w budynku na bo-

isku Stelli od strony ul. Kołłątaja otwarto 
siedzibę żabikowskiej 34. Drużyny Har-
cerskiej „Draco”.   („WL” 01-2008, s. 8)
Qn Przed Wigilią Bożego Narodzenia 2007 r. 

na pomniku „Znicz Pamięci Pokoju”, na 
placu bł. Edmunda Bojanowskiego, po 
raz pierwszy stanęła szopka ustawiona 
przez długoletniego kościelnego para�i św. 
Barbary, zasłużonego dla miasta, Romana 
Krzyżostaniaka.   („WL” 01-2008, s. 5)
Qn 31 grudnia 2007 r. Wojewoda Piotr 

Florek wprowadził zmiany w Obszarze 
Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla 
lotniska wojskowego w Krzesinach, usta-
nowione 17 grudnia 2003 r. (większy niż 
poprzedni, obejmujący 224 km2, w tym 
około 60% obszaru Lubonia).   („WL” 
01-2008, s. 6 i 16)
Qn 24 grudnia 2007 r. w nowym, suro-

wym jeszcze kościele w Lasku (pw. św. 
Maksymiliana Kolbego) odbyła się pierw-
sza msza św. – pasterka – i wspólne ko-
lędowanie. Mszę celebrowali proboszcz 
para�i, ks. Józef Majchrzak i Zbigniew 
Siminiak.   („WL” 01-2008, s. 7)

5 lat temu
Qn 1 grudnia 2012 r. luboński Chór „Bard” 

wykonywał akatysty w Sanktuarium na 
Jasnej Górze, w ramach cyklu śpiewania 

tych hymnów liturgicznych przez różne 
chóry w  kolejne soboty roku.   („WL” 
01-2013, s. 40)
Qn 3 grudnia 2012 r. Zarząd Dróg Woje-

wódzkich wybrał 3 wariant rozbudowy 
drogi wojewódzkiej (w Luboniu – ul. 
Armii Poznań), zakładający rozbudo-
wę istniejącej drogi jednojezdniowej do 
szerokości 7 m o dwóch pasach ruchu, 
uzupełnionej w  niektórych miejscach 
równoległymi drogami dojazdowymi.   
(„WL” 01-2013, s. 10)
Qn 14 grudnia 2012 r. zakończył się re-

mont i odwodnienie ul. Ziemniaczanej.   
(„WL” 01-2013, s. 9)
Qn 29 grudnia 2012 r. na Targach Książki 

Historycznej w Warszawie miała miejsce 
premiera książki lubonianina Sławomira 
Kmiecika – „Przemysł pogardy – o nisz-
czeniu wizerunku prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w latach 2005-2010 oraz 
po jego śmierci”.   („WL” 01-2013, s. 5)

[źródła: 1 – „Architektura przemysłowa XX 
wieku. Luboń k. Poznania” Grażyna Balińska, 
Wrocław 2000; 3 – „Luboń i okolice. Dzieje 
osadnictwa i  dziewięciu para�i” Stanisław 
Malepszak, Luboń 2002 i 2005; 4 – „Wyko-
paliska 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. Tradycja i współczesność”, Andrzej 
Zarzycki, Luboń 1999; 8 – Biblioteka Miej-
ska – „Kalendarium Lubonia” (www.biblub.
com); 10 – uchwały Rady Miasta Luboń; 11 
– „Żabikowo. Dzieje wsi i fundacji Augusta 
Cieszkowskiego” Stanisław Malepszak, Lu-
boń 1999; 13 –„200 lat oświaty w Luboniu” 
Stanisław Malepszak i Piotr P. Ruszkowski, 
Luboń 2008; 15 – Kronika Komisariatu MO 
w Luboniu (1974-1990); 16 – „Lubonianie 
w Powstaniu Wielkopolskim”, Luboń 2009; 
17 – „Rocznik Historyczny Lubonia” – tom 1, 
Luboń 2011; 18 – „Rocznik Historyczny Lu-
bonia” – tom 2, Luboń 2012; 25 – „Bambrzy”, 
Maria Paradowska, Poznań 1998]; 30 – BZCz 
(Biblioteka Zawartości Czasopism)

Mieszkańców, organizacje oraz instytucje 
prosimy o  uzupełnianie naszego kalen-
darium i  przesyłanie informacji: telefo-
nicznie, listownie, pocztą elektroniczną 
lub osobiście.

oprac. HS

Kopię tego Cudownego Wizerunku po-
święcił Ojciec Święty Pius XII. W sierpniu 
1957  r. rozpoczęła ona wędrówkę po 
wszystkich parafiach Polski. Najpierw 
w archidiecezji warszawskiej, skąd poprzez 
inne diecezje dotarła 7 listopada 1976 r. do 
archidiecezji poznańskiej. W  grudniu 
2017  r. przybyła do Puszczykowa, skąd 
przez para�ę św. Floriana w Wirach (15.12) 
tra�ła do Lubonia. Najpierw odwiedziła 
kaplicę w Lasku, następnie para�ę św. Jana 
Bosko (17.12), skąd powędrowała do 
św. Barbary w Żabikowie. Uroczystą mszę 
św. w historycznym Luboniu, w para�i św. 
Jana Bosko, celebrował ks. bp Marian 
Przykucki. Obraz pomiędzy miejscowo-
ściami przewożono specjalnie dostosowa-
ną nysą. Na miejscu niesiony był przez 

poszczególne stany, towarzyszyła mu 
eskorta Straży Pożarnej. Nawiedzenie ob-
razu było jednocześnie wielką manifesta-
cją wiary w  komunistycznej wówczas 
Polsce. Objawiało się żywiołowością oraz 
spontanicznym entuzjazmem wyrażanym 
m.in. zewnętrznym przygotowaniem do-
mów i  ulic. Budowano m.in. specjalne 
bramy powitalne, pięknie i  pomysłowo 
oświetlane i zdobione. Na ul. Armii Poznań 
(wówczas Dzierżyńskiego) zamieszczono 
m.in. takie wezwania: „Matko Najmilsza”, 
„Błogosław Matko Naszej Lubońskiej Zie-
mi”, „Opiekunko Rodzin Łącz Nas”.
Po wielkopolskiej ziemi (diecezji) obraz 
peregrynował przez 561 dni. Matka Boża 
w cudownym swym wizerunku jasno-
górskim nawiedziła wówczas 605 świątyń 

Rocznica peregrynacji
W grudniu mija 40 lat od nawiedzenia ziemi lubońskiej przez kopię 
cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

i przebyła 4 460 ki-
lometrów. Zakoń-
czenie nawiedzenia 
miało miejsce na 
placu przed katedrą 
w Poznaniu 21 maja 
1978 r. Sumę ponty-
�kalną odprawiał ks. 
Karol Wojtyła. Była 
to przedostatnia na 
ziemi wielkopolskiej 
wizyta kardynała 
przed konklawe, 
które wybrało go 
papieżem na Stolicę 
Piotrową w  paź-
dzierniku 1978 r.

PPR
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Jedna z pamiątek – składanka zdjęć z peregrynacji w para�i 
św. Jana Bosko w Luboniu. Podobnych z pewnością jest 
wiele w Państwa pamiątkach rodzinnych

Wszystkich, którzy pamiętają to niezwykłe wydarzenie i chcieliby podzielić się swymi 
świadectwami, prosimy o przesyłanie wspomnień, do redakcji „WL”. Mile widziane będą 
też pamiątki i zdjęcia wypożyczone do zdigitalizowania. Z materiałów tych planujemy 
przygotować rozdział do „Rocznika Historycznego Lubonia” – zapraszamy!
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Dobiega końca inwestycja, w  ramach 
której w  Luboniu przy ul.  Sobieskiego 
97  a, w  sąsiedztwie Ośrodka Kultury 
(OK) powstaje nowoczesny, zaprojekto-
wany z przeznaczeniem dla osób z nie-
pełnosprawnościami Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
(OREW) „Emedea”, Przedszkole Specja-
listyczne, Niepubliczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna oraz internat. 
Planowany termin uruchomienia pla-

cówki to pierwszy kwartał 2018 r. Pomysł 
kompleksowej placówki, wspierającej 
rozwój dzieci ze sprzężonymi niepełno-
sprawnościami zrodził się przed trzema 
laty przy ulicy Bosej  15 w  Poznaniu. 
Ośrodek wówczas przyjął jedno dziecko, 
troje, piątkę… Aktualnie w  OREW-ie 
uczy się blisko 50 dzieci, realizując obo-
wiązek przedszkolny oraz szkolny. W ra-
mach zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych 
zespół specjalistów prowadzi dostoso-

Mikołajkowe ognisko
Wspólna impreza Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
(OREW) „Emedea” i Ośrodka Kultury w Luboniu

wane do potrzeb i możliwości dziecka 
zajęcia indywidualne (z logopedą, psy-
chologiem, pedagogiem specjalnym, 
�zjoterapeutą), oraz zajęcia grupowe 
(muzykoterapię, dogoterapię, zajęcia 
plastyczne, kulinarne, ruchowe). Zajęcia 
odbywają  się w  godz. 8-13, natomiast 
w  godz. 13-16 Ośrodek oferuje także 
płatną opiekę nad dziećmi.

We wtorek, 5 grudnia, OREW i Ośrodek 
Kultury wspólnie zorganizowały miko-
łajkowe ognisko w sąsiedztwie OK, na 
które zaprosiły rodziców z dziećmi i se-
niorów z wnukami. Pomimo że pogoda 
w tym dniu nie zachęcała do harców pod 

gołym niebem, przy ognisku zgromadzi-
ło się wielu zainteresowanych – dorośli 
i dzieci. Najpierw wszystkich powitała 
dyrektor OK., Regina Górniaczyk, po 
czym głos zabierali kolejno przedstawi-
ciele OREW „Emedea”: prezes – Zbi-
gniew Gałęcki, dyrektor generalny – 
Mirosława Maślak i dyrektor powstającej 
�lii w  Luboniu – Beata Depczyńska, 
zapoznając pokrótce zebranych z �lozo-
�ą Ośrodka. Po części o�cjalnej przy-
szedł czas na zabawę przy ognisku. Były 
tańce i piosenki, a najmłodsi mogli się 
pobawić z  animatorem. W  powietrzu 
unosił się zapach pieczonych kiełbasek.

PAW
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Podczas integracyjnego spotkania, od lewej: Regina Górniaczyk, Beata Depczyń-
ska, Zbigniew Gałęcki i Mirosława Maślak   fot. Paweł Wolniewicz

n
Ognisko największą frajdę sprawiło dzieciom   fot. Paweł Wolniewicz

Wigilia

Gwiazda zaranna na niebie błysła
Co sygnał daje, w co każdy wierzy,
Do stołu siadać, rzecz oczywista,
Nadeszła pora Świętej Wieczerzy.

Z boku choinka ubrana stoi,
Świeci lampkami jakby na niebie
I wszystko w oczach jakby się troi,
A myśli moje biegną do Ciebie.

Przychodzą goście w śnieżnej pościeli
Co ich okryła, gdy byli w drodze,
I przyszli wszyscy, bo tego chcieli
Chociaż na dworze wygląda srodze.

Na stole zastaw stoi dwanaście,
Jak Apostołów dwunastu było,
I jedno miejsce wolne dla gościa
Bo jeśli przyjdzie, będzie nam miło.

Wszyscy stanęli przy stole wokół,
Z miną poważną, bo tak przystało,
Zapadła cisza i błogi spokój
Bo tak wypada w starym zwyczaju.

Młodzi niech czerpią z przeszłości wzory
I zacieśniają więzy rodzinne,
By się kochali pełni pokory,
Aby ich życie było dziękczynne.

Babcia ujęła opłatki w dłonie
I przeszła wkoło, każdemu dając,
Niech więź rodzinna w sercach zapłonie,
By ludzi kochać, szczerze witając.

Życzymy zdrowia, szczęścia, radości,
Długiego życia marzeń spełnienia,
I niechaj uśmiech na ustach gości,
Los niech prowadzi nas do zbawienia.

Do stołu siadać pora nastała,
Każdy spogląda, zacząć od czego,
Większość na karpia ochotę miała,
Reszta chce barszczu buraczkowego.

A w dalszej części czekają gości
Kapusta z grochem, są też łazanki,
Są też i ryby, same pyszności,
Kompot ze śliwek napełnia szklanki.

Jeszcze wypieki, inne słodycze,
Jakich kto pragnie, na pewno znajdzie,
Ja wszystkich potraw tu nie wyliczę,
Pomóżcie proszę, lepiej się znacie.

Wtem jakiś dzwonek słychać za drzwiami,
Puk, puk, więc proszę, niech ten ktoś wejdzie,
W drzwiach tylko głowa z brodą, wąsami,
Musi się spieszyć, by zdążyć wszędzie.

Mówi więc do nas te oto słowa,
Tam pod choinką macie prezenty,
Muszę iść dalej, choć boli głowa,
Więc poszedł dalej, ten Gwiazdor Święty.

Wtedy dzieciaki myk, pod choinkę,
Czytają kartki, imię każdego,
Przynoszą prezent, zrób dobrą minkę,
By nie obrazić czasem Świętego.

Teraz nastała chwila myślenia,
Co też zostawił mi, gwiazdor stary
I czy się spełnią moje marzenia,
Aby się cieszyć nimi bez miary.

Gdy czar prezentów ostygł powoli,
Każdy radośnie nacieszył oczy,
Bo od przybytku głowa nie boli
A stary gwiazdor wszystkich jednoczy.

I przyszła pora zatem ku temu,
Aby kolędę wspólnie zanucić,
Narodzonemu Panu naszemu,
By oczy nasze ku niebu zwrócić.

I pieśń kolędy zaczęła płynąć
Jak czysta woda w rwącym potoku.
Płynie nad światem, aby nie zginąć,
Łezkę wyciska dziś w Twoim oku.

„Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan Niebiosów obnażony”
Dzieciątko daje nadzieję,
Chociaż w żłobie położony.

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi”
Jakby świat cały od zawsze śpiewał.
Leci ku Niebu, gdzie słońce wschodzi,
Śpiewają kwiaty, ptaki i drzewa.

Czas szybko mija, już północ blisko,
Powoli goście chcą iść do domu.
Niech uważają, na drodze ślisko,
Żeby nie stało się nic nikomu

Kiedy odchodzą robi się smutno,
Że zostaniemy we dwójkę sami
Lecz się nie martwcie, wpadniemy jutro
Na dobrą kawę i coś tam zjemy

Kochane dzieci wraz z małżonkami,
Drogie wnuczęta, młode pociechy,
Kochajcie ludzi, nie bądźcie sami
Niech Wasza wiara tra� pod strzechy

A więź rodzinna niechaj Was splata
I łączy serca, dusze raduje,
Niech siostra – siostrę i brat niech brata
Zawsze rozumie i niech szanuje

„Albowiem powiedziane jest”
„Czyńcie ludziom to, co byście chcieli,
Aby Wam oni czynili”

Jerzy Dąbkowski

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.

W pierwszym tygodniu grudnia Kom-
-Lub ubrał w „zimowe szaty” kwietnik 
rynnowy na skwerze przy Krzyżu Mile-
nijnym u zbiegu ulic Powstańców Wiel-
kopolskich i Puszkina. Zdaniem Jerzego 
Paluszczaka zielony gwiazdor o kształcie 
choinki sprawi, że w  obrębie skweru 
przestrzeń zyska zimą sympatyczniejszy 
wygląd. Mimo, że początek kalendarzo-
wej zimy zbliża się dużymi krokami, na 
skwerze jeszcze zielono.

PAW

Gwiazdorsko 
przystrojony

n
Przystrojony kwietnik wkomponowu-
je się świetnie w nastrój nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku   fot. Paweł Wolniewicz
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W październikowym wydaniu „WL” 
pisaliśmy o  laureatach tegorocznego 
Konkursu Miejskiego „Zielony Luboń” 
(czytaj: „WL” 10-2017, s.40). W ich gro-
nie znaleźli  się zwycięzcy w  kategorii 
„najpiękniejszy teren przed domem”, 
mieszkający przy ul. Fryderyka Chopi-
na 2 – państwo: Małgorzata i Piotr Paw-
lakowie. Niebawem nadejdzie zima – 
sięgnijmy więc pamięcią do tryskającej 
zielenią wiosny i kwitnących na skwerach 
kwiatów…

Państwo Małgorzata i Piotr Pawlakowie 
nie są rodowitymi lubonianami. Pani 
Małgorzata pochodzi z Gniezna, później 
do trzynastego roku życia mieszkała 
w cudownym mieście Gołdap, a następ-
nie w Poznaniu, skąd pochodzi pan Piotr. 

Z początkiem grudnia minęło 16 lat jak 
mieszkają w naszym mieście. Pan Piotr 
ma biuro rachunkowe i  największy 
w Polsce sklep internetowy ze sprzętem 
szkoleniowym dla psów, natomiast pani 
Małgorzata z  zawodu jest fotografem, 
zajmuje  się domem i  psami, które od 
dawna są jej miłością. Życiową pasją 
pana Piotra jest wędkarstwo, ale od żony 
zaraził  się również zamiłowaniem do 
psów. W ramach psiej pasji wystawiają 
je, szkolą, a pan Piotr trenuje razem ze 
swoim czworonogiem oraz bierze udział 
w  zawodach i  z  powodzeniem zdaje 
kolejne egzaminy. W  przyszłym roku 
będą obchodzić ćwierćwiecze funkcjo-
nowania hodowli bokserów „Głogosia”, 
która sprawia im wiele satysfakcji, rado-
ści i  zadowolenia oraz przynosi wiele 

„Głogosia” tonie w zieleni

sukcesów. Są właścicielami najbardziej 
utytułowanej w  Polsce bokserki, 
o wdzięcznym imieniu Ziva Głogosia.
Państwo Pawlakowie są estetami i zawsze 
dbali o ład zieleni otaczającej dom i po-
sesję. Z roku, na rok upiększają nie tylko 
teren za ich parkanem. Skutecznie za-
dbali też, by narożnik ulic Armii Poznań 
i Chopina był przyjazny mieszkańcom 
całego osiedla. Między ulicznym chod-
nikiem a  swoim parkanem posadzili 
wiecznie zielony żywopłot, który syste-
matycznie formują. Urządzili również 
parking dla samochodów. Całość stano-
wi estetyczny i funkcjonalny kompleks, 
który doceniła komisja Miejskiego Kon-
kursu. Nie trudno zauważyć, że pani 
Małgorzata jest miłośniczką nie tylko 
psów, ale również kwiatów i innych ro-
ślin. Jak wspomina – Zawsze były 
w domu, natomiast od 16 lat są również 

przed. Staram się, aby teren przed domem 
wyglądał estetycznie, praktycznie i funk-
cjonalnie. Wymyśla więc, jakie rośliny 
posadzić i jak zagospodarować otacza-
jący, przyjazny i miły dla oka teren, nie 
tylko w granicach swojego ogrodu. Na 
furtce z  łukiem u  wejścia na posesję 
laureatów oraz na bramie wjazdowej 
nie sposób przeoczyć artystycznie 
wkomponowanych i zdobiących je po-
dobizn bokserów. Przed domem jest 
też mała woliera z papugami. Państwo 
Pawlakowie pomagają, jak tylko mogą, 
również potrzebującym psom, kotom, 
jeżom oraz innym futrzakom, które 
odwdzięczają się po prostu tym, że do 
nich przychodzą. Imponujące jest to, że 
to, iż dbają o  teren przed domem nie 
będący ich własnością i  uważają to za 
normalne i oczywiste.

PAW
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Furtka ozdobiona podobizną boksera i otoczona łukiem zieleni doskonale podkre-
śla charakter posesji państwa Pawlaków   fot. Paweł Wolniewicz

n
Laureaci konkursu „Zielony Luboń”, gdy tylko mają wolną chwilę, upiększają swój 
ogród i jego najbliższe otoczenie   fot. Paweł Wolniewicz

Takiej wspaniałej orkiestry w  LOSiR-ze jeszcze nie było. 
Z okazji kolejnego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Luboniu 
spotkali się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z tere-
nu Powiatu Poznańskiego. Po magicznych sztuczkach wszyst-
kie grupy uczestników otrzymały upominki wręczane przez 
starostę Zygmunta Jeżewskiego. Potem mogliśmy oglądać 
przygotowane przedstawienia i scenki. To były sympatyczne 
godziny we wspaniałej radosnej, rodzinnej atmosferze. Dzię-
kujemy i gratulujemy bohaterom spotkania.

Irena Skrzypczak

Integracja WTZ-ów

n
Zabawy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z magikiem

Przestrzeń miejska wcale nie musi być ponura i monotonna. 
Już po raz trzeci nieformalna grupa „Szydełkowe Fanaberie” 
wieczorem, w przeddzień mikołajowego święta, „zbombar-
dowała włóczką” skrzyżowanie ul. ul. Żabikowskiej i Powstań-
ców Wielkopolskich, przymocowując do ulicznych słupków 
58 mikołajowych czapek (dzierganie jednej trwa ponad go-
dzinę). Akcja została do�nansowana przez Miasto Luboń.

PAW

Szydełkowe Fanaberie znów w akcji
Akcję lubońskiej grupy 
poprzedziło dzierganie 
czapek w kawiarence 
gościnnego Intermarché 
przy ul. Żabikowskiej. 
Z lewej kolejno: Małgo-
rzata Błaszkiewicz, Moni-
ka Sobkowiak i Ewa 
Pioterek, z prawej: Kar-
mina Napieralska i Jolan-
ta Hołowiecka   fot. Pa-
weł Wolniewicz

n
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Burmistrza Miasta ogłosiła kolejny 
miejski konkurs pod nazwą „Siewca 
Roku 2017” w znanych już lubonianom 
kategoriach: Kultura, Sport, Biznes 
i Życie publiczne. Powołała też kapi-
tułę konkursu w składzie: Małgorzata 
Machalska – Burmistrz Miasta Luboń 
(przewodnicząca), Teresa Zygmanow-
ska – Przewodnicząca Rady Miasta 
Luboń, Łukasz Kołcz – Związek Strze-
lecki Strzelec (laureat nagrody Siewca 
Roku 2016 w kategorii „Życie publicz-
ne”, ks. Jacek Zjawin (laureat nagrody 
2016 w kategorii „Kultura”, Grzegorz 
Rychel – Zgrupka Luboń (laureat 
2016  r. w  kategorii „Sport”), firma 
„Marago Fit” reprezentowana przez 
Agnieszkę i  Jakuba Mączkowiaków 
(laureat w kategorii „Biznes” za 2016), 
Romualda Suchowiak – kierownik Wy-
działu Oświaty Zdrowia i Kultury, An-
gelika Stefaniak – inspektor ds. pro-
mocji i Dorota Franek – radna Rady 
Miasta Luboń, przewodnicząca Komi-
sji Sfery Społecznej.
Przypomnijmy, że celem konkur-
su jest promowanie osób i  pod-

miotów, które mają istotny wpływ 
na życie kulturalne, popularyzację 
sp or tu ,  p otenc j a ł  gosp o d arczy 
oraz aktywizację społeczności lo-
kalnych Lubonia. Zgłoszenie kan-
dydata do konkursu może złożyć 
każda osoba f izyczna lub prawna 
oraz organizacja nieposiadająca 
osobowości prawnej prowadząca 
działalność na terenie Lubonia, 
jak również każdy z mieszkańców 
miasta. Zgłoszenia na specjalnych 
formularzach przyjmowano od 15 
listopada do 15 grudnia br.
Kandydatem do konkursu może być 
osoba fizyczna lub osoba prawna 
związana poprzez swoją działalność 
z  miastem (nie ma wymogu za-
mieszkiwania na terenie Lubonia). 
Nie może nim być pracownik insty-
tucji miejskiej, zgłoszony do kon-
kursu za swoje działania w ramach 
wykonywania obowiązków służbo-
wych, oraz radny obecnej kadencji 
Rady Miasta.

Luboń wybiera Siewcę Roku 2017
Procedura wyłaniania nominowa-
nych
Listę nominowanych dla każdej z kate-
gorii ustalają członkowie Kapituły 
w oparciu o następujące kryteria:
- kultura – wpływ kandydata na życie 
kulturalne miasta, osiągnięcia w  upo-
wszechnianiu kultury, ze szczególnym 
naciskiem na rok 2017, uzyskane nagro-
dy i wyróżnienia;
- sport – wpływ na popularyzację spor-
tu w Lubonie, ranga odniesionych suk-
cesów w  roku 2017 i  dotychczasowej 
karierze sportowej;
- biznes – oddziaływanie na potencjał 
gospodarczy miasta, działalność społecz-
na i  charytatywna, jakość zarządzania 
zasobami ludzkimi, uzyskane certy�ka-
ty i wyróżnienia;
- życie publiczne – wpływ na aktywiza-
cję społeczności lokalnej, kształtowanie 
postaw obywatelskich, pomoc potrzebu-
jącym, budowanie dobrej marki miasta.
Spośród kandydatów zgłoszonych do 
nominacji, Kapituła w głosowaniu usta-
li listę pięciu nominowanych w każdej 

kategorii (jeśli w  danej kategorii zgło-
szono pięciu lub mniej kandydatów, nie 
stosuje się tej procedury). Kapituła może 
podjąć decyzję o nieprzyznaniu nomi-
nacji we wszystkich kategoriach. Lista 
nominowanych będzie prezentowana 
publicznie na stronie internetowej: www.
lubon.pl oraz w mediach lokalnych.
Spośród nominowanych w głosowaniu 
jawnym Kapituła wybiera następnie lau-
reatów w  poszczególnych kategoriach. 
W  każdej oceniający tworzy listę ran-
kingową nominowanych, pozycjonując 
ich na miejscach od 1 do 5 po przyzna-
niu punktów od 5-1. Laureatem w danej 
kategorii zostaje ten z nominowanych, 
który po zsumowaniu punktacji list ran-
kingowych wszystkich oceniających 
uzyska największą liczbę punktów (w 
przypadku uzyskania takiej samej liczby 
o zwycięstwie decyduje głosowanie).
Ogłoszenie laureatów nastąpi na uroczy-
stej gali, która odbędzie  się 9 lutego 
2018 r. w hali LOSiR.
Na podstawie regulaminu konkursu

HS

Święto Dziękczynienia
18 listopada Kowbojskie Miasteczko 
tradycyjnie obchodziło Święto Dzięk-
czynienia, które w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki jest celebrowane w czwar-
ty czwartek listopada, a  w  Kanadzie 
w drugi poniedziałek października, jako 
pamiątka pierwszego dziękczynienia 
mieszkańców kolonii Playmouth 
w  1621  r. za pierwsze dożynki na ob-
czyźnie. W tym dniu członkowie i sym-
patycy westernowego miasteczka wcie-
lili  się w  rolę osadników przybyłych 
z Europy, których celem było zasiedlenie 
i kolonizacja terenów Ameryki Północ-
nej zamieszkałej przez Indian, rdzennych 
tubylców, którzy zgodnie z historią po-
mogli imigrantom przybyłym z Europy 
przetrwać pierwszą srogą zimę, dostar-
czając jedzenie i inne ważne potrzebne 
do przeżycia produkty.
Odtworzyliśmy krótki, upozorowany 
fragment Wojny Secesyjnej przedstawia-
jącej bitwę kawalerzystów Północy z Po-
łudniem. Następnie odbyła  się parada 
wojskowa, do której mogli dołączać 

wszyscy zainteresowani i  wy-
brać maszerującą kolumnę żoł-
nierzy, których umundurowa-
nie odzwierciedlało kultywo-
wane lata i  przedstawione 
dzieje. Przy hymnach oddawa-
liśmy honory �agom, manife-
stując przynależność do kon-
kretnego regionu. Koloniści 
stoczyli bitwę z czerwonoskó-
rymi, która zakończyła się ro-
zejmem i  zakopaniem topora 
wojennego przez Indian. Ze-
brani wypalili fajkę pokoju 
dzieląc  się przeżytymi wraże-
niami. Indianki Rwąca Rzeka 
i Wschodzące Słońce przepro-
wadziły rytuał oczyszczenia 
opętanej demonami duszy i cia-
ła z groźnych chorób za pomo-
cą palących się szlachetnych ziół i wy-
dobywającego  się dymu z  muszli. Po 
ślubie Indianki Niebieskiej Chmury 
z kawalerzystą Luckym oraz narodzinach 
dziecka, przystąpiliśmy do biesiadowania 
i radowania.

Z miasteczka country

Działo się
Qn Lubońskie Kowbojskie Miasteczko 

zapraszało w październiku mieszkań-
ców oraz wszystkich zainteresowanych 
na „Święto Pyry”’. Potrawy ziemniacza-
ne przyciągały smakoszy i degustato-

rów, ale nikt nie potrafił się 
oprzeć wyśmienitym plac-
kom ziemniaczanym zwanym 
po wielkopolsku plyndzami, 
przyrządzonym na miejscu 
przez westernową kucharkę 
Cristal. Imprezę podkreśliła 
muzyka akordeonowa. Ko-
lejna impreza „Oktoberfest” 
(„Święto Piwa”) zachęcała 
do wspólnej biesiady piwnej, 
w której atrybutem były litro-
we kufle napełnione chmie-
lowym napojem i wylewają-
cą się pianą „na dwa palce” 
przy bawarskim jedzeniu. 
Grupa Taneczno-Westernowa 
„Dallas Country” w strojach 
tyrolskich wykonała pokaz 

artystyczny połączony z  nauką tańca 
dla gości (grupa
ponownie zadebiutowała na gali „Stwo-
rzenia Pana Smolenia”).
Qn 31 października Sheriff Cordell zor-

ganizował w  miasteczku Halloween, 
na który przybyły dzieci z  rodzicami 
i opiekunami. W przerażających prze-
braniach i kreacjach, rodem z horroru, 
brały udział w wesołych zabawach, tań-
cach z wiedźmami oraz konkurencjach 
z dreszczykiem emocji, nagradzanych 
cukierkami. Dużym powodzeniem wśród 
najmłodszych cieszyło się wykrawanie 
dyni, a także zapalenie znicza na kow-
bojskim cmentarzu. Następnie pod kie-
runkiem Sheriffa Jednookiego Wille-
go odbyło  się zwiedzanie miasteczka 
i poznanie jego mrocznej historii oraz 
legendy starego cmentarzyska Indian. 
Dzieci opuszczający bramę były zado-
wolone z niecodziennej przygody. Nie 
zapomnieliśmy o dorosłych i przygo-
towaliśmy dla nich „Bal Potworów”.

Zbigniew Henciel

n
Na Święcie Dziękczynienia w kowbojskim miasteczu przy ul. Kwiatowej obowiązywały orygi-
nalne stroje z epoki   fot. Zbigniew Henciel

n
Halloween dla dzieci w miasteczku country w Lasku
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sza Głowackiego. Ponad dwa-
dzieścia prac, które możemy 
podziwiać na wystawie, po-
wstało na przestrzeni ostatnich 
6 lat.

Zabawa andrzejkowa
Tegoroczne Andrzejki naj-
młodsi mieszkańcy miasta 

zapamiętają jako pełną śmiechu, rado-
ści i wesołej energii wyprawę do Kró-
lestwa Zabawy, w którą zabrani zosta-
li przez animatorów z  Filharmonii 
Pomysłów. Impreza pełna atrakcji 
(tańce, konkursy, balony, bańki mydla-
ne i  inne) odbyła  się 24 listopada 
w Ośrodku Kultury.

Magda Baranowska

KULTURA

Rajd dla chodziarzy
VII Rajd Nordic Walking im. Włodzi-
mierza Kaczmarka odbył się w niedzie-
lę, 12 listopada. W parku Siewcy sta-
wiło się prawie 50 osób, które po krót-
kiej rozgrzewce ruszyły wzdłuż Warty 
w stronę Kątnika. Po dwugodzinnym 
marszu na uczestników czekał ciepły 
posiłek, czyli pyra po lubońsku oraz 
słodka niespodzianka. Za przepyszne 
rogale dziękujemy cukierni „Malinka”. 
Organizatorem wydarzenia był Ośro-
dek Kultury.

Spektakl muzyczny 
Za nami kolejne spotkanie z Filharmo-
nią Pomysłów. Podczas ostatniego 
przedstawienia pt. „Sztaba Bum Bum” 
dzieci poznały egzotyczne instrumen-
ty: balofon i djembe oraz nowy gatunek 
muzyczny – reggae. Jak zwykle w Mu-
zycznej Kamienicy, było wesoło i gło-
śno, a  uśmiechy na twarzach dzieci 

świadczyły o  tym, że w  czasie 
spektaklu świetnie się bawiły.

Otwarcie wystawy
Ośrodek Kultury z wielką przy-
jemnością informuje o otwarciu 
kolejnej już wystawy malarskiej, 
jaką przez najbliższy miesiąc od-
wiedzający placówkę będą mieli 
możliwość podziwiania w holu. 
14 listopada odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy autorstwa Wie-
sława Frąckowiaka. Inspiracją do 
namalowania obrazów, jak mówi 
sam artysta, były kobiety i  ich 
ciała. Oprócz portretów, na wy-
stawie możemy znaleźć także 
martwą naturę, a  także szkice. Obrazy 
cechuje spójność kolorystyczna, dbałość 
o szczegóły i wręcz fotogra�czna dokład-
ność. Wiesław Frąckowiak jest uczest-
nikiem zajęć malarskich w  Ośrodku 
Kultury prowadzonych przez dr. Dariu-

Z Ośrodka Kultury

Rok rozpoczął  się od śpiewania kolęd 
podczas występu w Łęczycy, na zapro-
szenie dyrektora Antoniego Pawlika. 28 
stycznia gościliśmy na jubileuszu 20-le-
cia zespołu „Chojanki”, a 1 lutego otrzy-
maliśmy zaproszenie od Klubu „Słonecz-
na Przystań” na Dębcu. 27 marca śpie-
waliśmy w  Wirach na jubileuszu Koła 
Gospodyń Wiejskich, a kilka dni później, 
z  okazji powitania wiosny – w  Domu 
Kultury „Na Pięterku”, na osiedlu Orła 
Białego w Poznaniu.
6 maja śpiewająco obchodziliśmy Dzień 
Polskiej Niezapominajki, a 27.05 brali-
śmy udział w  Wiosennym Przeglądzie 
Pieśni Biesiadnych pod nazwą: „A w ser-
cach ciągle maj”. 25 czerwca uczestni-
czyliśmy w  Przeglądzie Muzycznym 
Artystów Trzeciego Wieku w  Klubie 
Muzycznym na Stadionie INEA i w na-
grodę otrzymaliśmy bilety na zwiedzanie 

stadionu. Pod koniec czerwca gościliśmy 
w  Wirach, a  7 lipca braliśmy udział 
w  Spartakiadzie Seniorów, na której 
Luboń zdobył 18 medali. 16 lipca odwie-
dziliśmy Krzykosy z okazji IV Krajowe-
go Festiwalu Seniorów pod hasłem: 
„Śpiewaj razem z  nami”. We wrześniu 
wystąpiliśmy na „Bibie w Lasku”, festynie 
para�alnym przy kościele św. Jana Bosko, 
w Klubie „Promyk” oraz na pożegnaniu 
lata w Łęczycy.
12 października byliśmy w  Klubie Se-
niora „Kopernik”, a  14 października 
w Ośrodku Kultury odbyły się „Luboń-
skie Śpiewanki z zespołem Szarotki”. 21 
października byliśmy uczestnikami 
IX  Spotkania Zespołów Seniorskich 
w Swarzędzu.
12 listopada występowaliśmy podczas 
drugich Marcelińskich Spotkań z Kultu-
rą i w nagrodę otrzymaliśmy zaproszenie 

Z życia „Szarotek”
Dobiega końca rok 2017, bardzo pracowity dla działającego przy 
Ośrodku Kultury zespołu „Szarotki”

na koncert 25 listopa-
da. Mieliśmy wtedy 
przyjemność wystąpić 
z  Rudi Szubertem. 26 
listopada braliśmy 
udział w  XX  Jubile-
uszowym „Przeglądzie 
Piosenki z Myszką”.
Zakończyliśmy rok 
wspaniałym występem, 
za który otrzymaliśmy 
wyróżnienie za walory 
muzyczno-artystyczne, 
ze szczególnym wyróż-
nieniem dla solistki, p. 
Marysi. Zdobyliśmy 
również nagrodę pu-
b l i c z n o ś c i  n a 
XIII  Przeglądzie Mu-
zycznym Seniorów – 
Promień 2017 pod na-
zwą „Jeszcze w zielone 
gramy”.
Powiedzenie głosi: „Gdzie słyszysz śpiew, 
tam wejdź, bo tam gdzie śpiewają, dobre 
serca mają. Źli nigdy nie śpiewają”. Sza-

rotki zaliczając się do tych pierwszych, 
chętnie przyjmują zaproszenia na każdą 
imprezę i cieszą się z możliwości spra-
wienia radości swoim śpiewem.

Irena Podżerek

n
„Szarotki” zdobyły nagrodę publiczności na XIII Przeglądzie 
Muzycznym Seniorów – Promień 2017 pod nazwą „Jeszcze 
w zielone gramy”

n
Rajd Nordic Walking im. Włodzimierza Kaczmarka startujący z parku „Siewca”

n
Andrzejki dla dzieci w Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego

n
Otwarcie wystawy malarskiej Wiesława Frąckowiaka
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Geneza
26 listopada 1992 r. w Bibliotece Miej-
skiej zebrało się 41 osób mających pro-
blem z  widzeniem. Zostali zaproszeni 
poprzez „Wieści Lubońskie” przez Da-
nutę Wołodkowicz (obecnie Stachnik), 
po wcześniejszych jej odwiedzinach 
w 61 domach. Ludziom, którzy przyby-
li, przyświecał wspólny cel – potrzeba 
kontaktu i integracji z innymi. Ponieważ 
nie wszyscy mieli takie możliwości, pani 
Danuta postanowiła znaleźć odpowied-
nie miejsce do spotkań. Pomogły jej 
w tym trzy osoby: ówczesny Przewod-
niczący Rady Miasta – Krzysztof Moliń-

ski, również członek Polskiego Związku 
Niewidzących (PZN), redaktor naczelny 
„Wieści Lubońskich” – Piotr Paweł Rusz-
kowski i  ówczesna dyrektor Biblioteki 
– Elżbieta Stefaniak. Błyskawicznie po-
wstał Klub Niewidomych i Słabowidzą-
cych, który 6  kwietnia 1993  r. przyjął 
nazwę „Promyk”. Jego członkowie do 
dziś spotykają się w lubońskiej książnicy, 

integrują wzajemnie słuchając muzyki 
i  poezji, spotykają ciekawe osobistości 
ze świata literackiego i  artystycznego. 
Wspólnie również przebywają na łonie 
natury i jeżdżą na wycieczki. Tradycyjnie 
organizowane są rozmaite spotkania 
okolicznościowe, np. opłatkowe, nowo-
roczne czy wielkanocne. W latach 1992-
1999 klub prowadziła inicjatorka jego 
powstania – Danuta Stachnik. Funkcję 
przewodniczącej objęła po niej Kazimie-
ra Pietz (pełniła ją od 9.09.1999  r. do 
06.2006 r.). Od 10 lat „Promykowi” prze-
wodniczy Barbara Dobrowolska. Obec-
nie klub skupia 45 osób.

Gala
W listopadowe popołudnie w bibliotecznej 
„Galerii na Piętrze”, w jubileuszowym spo-
tkaniu uczestniczyli: 40  członków „Pro-
myka”, burmistrz Małgorzata Machalska, 
dyrektor Biblioteki Agnieszka Begier oraz 
Irena Skrzypczak – społecznik i Honorowy 
Członek Klubu. Wszystkich powitała 

Ćwierćwiecze „Promyka”
Minęło 25 lat, od kiedy grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia 
Klub Osób Niewidomych i Słabowidzących „Promyk”. Piękny jubileusz 
świętowano we wtorek, 14 listopada, w Bibliotece Miejskiej

Agnieszka Begier. Następnie inicjatorka 
i założycielka „Promyka” nakreśliła histo-
rię jego działalności, dzieląc się również 
swoimi re�eksjami i spostrzeżeniami. Pod-
kreśliła m.in. jak ważne są odwiedziny 
osób samotnych przez członków klubu 
i wyraziła radość, że to, co zaczęła, konty-
nuowała potem Kazimiera Pietz, a  od 
dekady prowadzi Barbara Dobrowolska. 
Obecna przewodnicząca skierowała do 
zebranych następujące życzenia: Aby Wa-
sze życie upływało w  zdrowiu, szczęściu, 
pomyślności. By wszystkie troski odpływały 
w cień, a promyk słońca rozświetlał Wasz 
każdy dzień.
Ciepłe słowa i serdeczne życzenia prze-
kazała jubilatom również burmistrz 
Małgorzata Machalska, po czym 
z Agnieszką Begier wręczyły wszystkim 
piękne róże i okolicznościowe dyplomy. 
Galę uświetniła występem niezwykle 
utalentowana Stypendystka Lubonia, 
uczennica Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kali-
szewskiej w Poznaniu – Jagoda Świdziń-
ska, która wykonała na gitarze trzyczę-
ściowy utwór „Hommage a’ Chopin”. Po 
muzycznej uczcie wniesiono okoliczno-
ściowy tort i zaproszono wszystkich na 
słodki poczęstunek.

I my składamy „Promykowi” gratulacje 
i  życzenia obchodzenia wielu jeszcze 
jubileuszy.

PAW

n
Za piękne róże wręczone przez burmistrz Małgorzatę Machalską i dyrektor BM 
Agnieszkę Begier klubowicze, jak na nich przystało, podziękowali promiennymi 
uśmiechami. Na pierwszym planie obecna przewodnicząca klubu „Promyk” – Bar-
bara Dobrowolska   fot. Paweł Wolniewicz

n
Centralnie siedzi Danuta Stachnik (wcześniej Wołodkowicz) – założycielka „Promy-
ka”    fot. Paweł Wolniewicz

n
Spotkanie uświetniła występem Jagoda 
Świdzińska   fot. Paweł Wolniewicz

W niedzielę, 26 listopada, zespół wokal-
no-muzyczny „Lubonianie” z  Luboń-
skiego Towarzystwa Kultury uczestniczył 
w Przeglądzie „Piosenki z myszką”, któ-
ry posiada już z  20-letni staż. Imprez 
odbyła  się na poznańskich Ratajach 
w Domu Kultury „Na Pięterku”. Prezen-
towane piosenki były związane z klima-
tem przeglądu. Nasz zespół przygotował 
następujące utwory: „Bukiet czerwonych 
róż”, „Jadziem Panie Zielonka” „Czy 
tutaj mieszka Panna Agnieszka”. Na tra-
dycyjnym pianinie marki „Calissia” śpie-
wakom akompaniował instruktor grupy 
– nauczyciel Wojciech Wicenciak.
Wystąpiło 13 zespołów z  Poznania 
i  Wielkopolski. Impreza rozpoczęta 
o godz. 10 i trwała do późnego wieczo-
ra. W czasie przerw uczestnicy korzy-
stali z  poczęstunków i  wymieniali do-

świadczenia. Niespodzianką dla nich 
były dwukrotne występy artystów scen 
poznańskich z  ariami operetkowymi. 
Niejednokrotnie podczas występu mu-
zyka „porywała” słuchających do tańca, 
były też „wspólne” śpiewy zespołów 
trzymających  się za ręce w  sponta-
nicznie zainicjowanych utworach 
muzycznych. Uczestnicy przeglądu 
otrzymali od organizatorów dyplomy 
i upominki, które będą pozwalały im 
pamiętać o znakomicie zorganizowa-
nych imprezach.
Członkowie zespołu „Lubonianie” dzię-
kują za zaproszenie kierownikowi Domu 
Kultury „Na Pięterku”, panu Jackowi 
Handke oraz przedstawicielom z zespo-
łów muzycznych tej placówki.

Jan Kaczmarek
prezes LTK

Piosenka z myszką

n
Występ zespołu „Lubonianie” na Przeglądzie „Piosenki z myszką” fot. Felicja Sulima
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Festiwal Poetycki 2017
Czym tak naprawdę jest poezja? Na to 
pytanie odpowiadaliśmy sobie cały ty-
dzień, bowiem od 6 do 10 listopada 
w naszej Bibliotece trwał Festiwal Poezji 
2017. Każde zaplanowane spotkanie, 
każdy z zaproszonych gości pokazywał, 
że poezja to po prostu rzeczywistość, ale 
w bardziej wartościowym wydaniu. I tak 
oto w poniedziałek, 6 listopada, odby-
ły  się poetyckie animacje dla dzieci, 
które w mistrzowski sposób przeprowa-
dziła Bajanka. Przedszkolaki oprócz 
zabawy z wierszem, wykonały wiele lo-
gopedycznych ćwiczeń, które zostały 
sprytnie zamienione w świetną zabawę. 
Było niezwykle gwarno i radośnie, jak 
to zwykle z  przedszkolakami bywa. 8 
listopada na scenie „Kulturteki” gościli-
śmy Zdzisławę Kaczmarek oraz Andrze-
ja Bartyńskiego. Poeci bardzo pozytyw-
nie nastroili zebranych słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Pan Andrzej 
pewne sprawy i kwestie traktuje bardzo 
lekko i na wesoło, za co należą mu się 
ogromne słowa uznania. Pani Zdzisława 
bardzo sprawnie i lekko prowadziła roz-

mowę, lawirowała między wierszami 
i  tematami, a  przy tym utrzymywała 
bardzo dobry kontakt z publicznością. 
Poetka także zaprezentowała swoje utwo-
ry i  opowiedziała o  tym, skąd czerpie 
inspiracje do tworzenia. Poeci przeła-
mali listopadową słotę, wnosząc dużo 
ciepła i  jeszcze więcej dobrej energii. 
Festiwal został zwieńczony XXIII edycją 
Konkursu Recytatorskiego, który w tym 
roku nosił tytuł „Życie moje to ciemne, 
to świeci, pełne wierszy i pełne dzieci”. 
W  tym roku do poetyckiej rywalizacji 
zgłosiło się ponad 60 uczestników z lu-
bońskich szkół podstawowych, którzy 
mierzyli się z twórczością Danuty Wa-
wiłow i Bolesława Leśmiana. Najliczniej-
sza gromada uczniów, z  klas I  –  III, 
przeniosła nas w świat dziecięcych prze-
żyć i zabaw radosnych wierszy Danuty 
Wawiłow. Recytatorzy z klas IV-VI po-
tra�li wprowadzić ciekawy, trochę re-
�eksyjny nastrój, a  trochę trudniejszą 
w interpretacji poezję Leśmiana prezen-
towali uczniowie klas VII i gimnazjaliści. 
Przyznać trzeba, że w pewnych grupach 
komisja miała nie lada problem w wy-
łonieniu zwycięzcy.

Podróże z pasją
Gdy za oknem wieje i pada, najlepszym 
rozwiązaniem wydaje się ucieczka w cie-

płe strony świata. Jak  się okazało, 
wystarczy uciec do Biblioteki, by 
zrobiło  się słonecznie i  gorąco. 8 
listopada ponownie gościliśmy Pań-
stwo Urban, którzy tym razem za-
brali nas do gorących Indochin. 
Przespacerowaliśmy się gwarnymi 
ulicami Dalekiego Wschodu, naj-
dłuższym drewnianym mostem, 
zobaczyliśmy największą ceglaną 
ruinę i zaczerpnęliśmy iście tropi-
kalnego powietrza, a to wszystko za 
sprawą ciekawych opowieści i peł-
nych słońca zdjęć. Podróż okaza-
ła się tak fascynująca, że nie starczy-
ło czasu, by opowiedzieć wszystkie-
go, dlatego zapraszamy Państwa na 
ciąg dalszy opowieści 10 stycznia 
o godz. 17, odwiedzimy wtedy Wiet-
nam, Bangkok i Nepal.

Tajemnice dzieł i mistrzów
Do” Galerii Kulturteki” powróciły spo-
tkania o sztuce. 14 listopada Elwira Bu-
rzyńska wprowadziła nas do wyjątkowe-
go świata malarstwa. Prelekcja została 
poświęcona tajemniczym autoportretom, 

jakie artyści ukrywali 
w swoich dziełach. Nie za-
brakło więc dzieł Michała 
Anioła, Vermeera, van 
Eycka czy Rafaela, często 
nie lada wyzwaniem było 
odnalezienie twarzy arty-
sty. Tak oto swoją podobi-
znę Michał Anioł ukrył na 
atrybucie jednego ze świę-
tych z „Sądu Ostateczne-
go”, Mantegna „schował 
się” w dekoracji na jednej 
ze sztukaterii, którą zawarł 
na swoim płótnie, Bruegel 
postanowił umieścić  się 
wśród ludzi kroczących 
w  „Drodze Krzyżowej”. 

Spotkanie to było obcowaniem nie tylko 
ze sztuką piękną, ale przede wszystkim 
wartościową, na kolejne zapraszamy 
9 stycznia o godz. 17.

Piękna i zadbana
Środa, 15 listopada, ponownie stała się 
dniem kobiet. Kosmetolog Magdalena 

Z Biblioteki Miejskiej

Kardach zdradziła kolejne tajniki dbania 
o urodę. Pokazała, jak dbać o skórę, by 
wyglądać młodziej. Panie mogły się prze-
konać, że do bycia piękną wcale nie są 
potrzebne bardzo drogich kosmetyków, 
najważniejsza jest regularność i świado-
me działanie (pokazane na naszych bi-
bliotecznych spotkaniach z urodą).

Spotkanie z fotografami
Sztuka to nie tylko malarstwo, rzeźba 
czy teatr, to także fotogra�a, która w do-
bie postępujących technologii jest chyba 
jedną z  najprężniej rozwijających  się 
dziedzin. 16 listopada mieliśmy przy-
jemność gościć dwóch – Adriana Wy-
krotę i  Michała Adamskiego, którzy 
napędzani pasją stworzyli wyjątkowe 
miejsce na mapie Poznania – Galerię 
„Pix House”. Fotografowie realizują pro-
jekt „Wielkopolska Teraz”, dążą do ochro-
ny starych zdjęć przed zapomnieniem, 
tworząc społeczne archiwum, dodając 
do niego współczesne fotogra�e. Nasi 
goście przedstawili nam idee miejsca, 
które współtworzą, ale przede wszystkim 
pokazali swoje prace i opowiedzieli o ku-
lisach autorskich reportaży.

Wieczór poezji śpiewanej
Listopad sprzyja chwilom poetyckim, 
a  na jesienną słotę najlepsza jest 
muzyka. Nie mogło więc zabraknąć 

spotkania poświęconego poezji i mu-
zyce. Nam jednak udało się połączyć 
te dwa światy! 21 listopada gościliśmy 
Kalinę Izabelę Ziołę oraz Tomasza 
Bateńczuka, który promował swoją 
najnowszą płytę „Tobie…”. Muzyk nie 
tylko ożywił wiersze, ale przy pomo-
cy gitary porwał publiczność w wy-
jątkową podróż ponad problemami 
rzeczywistości. Wiersze pani Kaliny 
wprowadziły refleksyjny nastrój i sło-
wem nakreśliły nowy świat, jakby 
cieplejszy od tego za oknem. Był to 
wieczór, który poruszył.
 
Czerwony Kapturek
Listopadowe popołudnia sprzyjają spo-
tkaniom z bajką i teatrem. 22 listopada 
zaprosiliśmy najmłodszych na kolejne 
spotkanie z  teatrem. Tym razem na 
scenie „Kulturteki” gościliśmy Studio 
Teatralne „Krak-Art.” z  spektaklem 
o Czerwonym Kapturku. Aktorzy po-
traktowali znaną opowieść z przymru-
żeniem oka i Wilk nie był już tak strasz-
ny, a Babcia stała się prawdziwym boha-
terem! Było niezwykle gwarno i  rado-
śnie, a  dzieci oraz rodzice wynieśli ze 
sobą wiele uśmiechu i dobrej energii.

Andrzejkowe karaoke
Koniec listopada to czas andrzejko-
wych wróżb, imprez i spotkań. W na-

szej bibliotece Andrzejki stały się 
pretekstem do wspólnego śpie-
wania, 29 listopada Krzysztof 
Brych zaprosił wszystkich do 
śpiewania przy mikrofonie, solo 
lub w  duecie – „Hej piosenka!”. 
Nie zabrakło największych daw-
nych przebojów, a atmosfera zro-
biła się festiwalowa i bardzo kon-
certowa, a to wszystko za sprawą 
książki Roberta Janowskiego „Mu-
zyka mojego życia”. Ten zbiór roz-
mów z  wielkimi gwiazdami pol-
skiej muzyki otrzymaliśmy w  ra-
mach „Paczki literackiej”, którą 
gorąco  Państwu p olecamy. 
W styczniu będzie kolejna okazja 
do śpiewania, tym razem stawiamy 
na karnawałowy nastrój i najwięk-
sze przeboje. Przy mikrofonie wi-
dzimy się 24 stycznia o godz. 17.

Klaudia Janusz
Kulturteka – Biblioteczne  

Centrum Animacji i Kultury

n
Poeci w Bibliotece Miejskiej w ramach Festiwalu Po-
etyckiego 2017

n
Laureaci konkursu recytatorskiego z klas 1-3

n
Laureaci – recytatorzy z klas 4-6
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Spotkania ze sztuką
Kolejny rok spotkań „Wokół sztuki” 
rozpoczęliśmy od wirtualnego spaceru 
po Poznaniu i odkrywaniu nie zawsze 
oczywistych informacji o  głośnych re-
alizacjach architektonicznych z ostatnich 
lat („Poznań nieoczywisty. Nowa archi-
tektura miasta – kontrowersje, zachwy-
ty i  obojętność”). Wycieczka szlakiem 
nowoczesnej architektury była uzupeł-
niona przedstawieniem nowoczesnych 
i spektakularnych obiektów budowlanych 
z Singapuru. Pozostała część spotkania 
była poświęcona przykładom niezwy-
kłych rewitalizacji architektury poprze-
mysłowej i fortecznej z Hiszpanii i An-
glii. Listopadowy wieczór „Wokół sztuki” 
został poświęcony w całości życiu i twór-
czości holenderskiego artysty („Vincent 
Van Gogh. Dramat, szaleństwo, spełnie-
nie – na rozdrożu między mitem a rze-
czywistością”). Sprawdzaliśmy, na ile 
dramatyczna historia malarza wiąże się 

z jego sztuką i próbowaliśmy odpowie-
dzieć na pytanie, co sprawia, że jego 
dzieło jest wciąż emocjonujące i obecne 
w  przestrzeni kultury. Van Gogh stale 
budzi zainteresowanie, jego obrazy 
sprzedawane są za rekordowe kwoty, 
powstają o  nim �lmy. Chcieliśmy  się 
dowiedzieć, czy artysta, który stał  się 
ikoną popkultury, pozostawił po sobie 
dzieła o rzeczywiście wyjątkowym zna-
czeniu. Prezentacje w formie wykładów 
poprowadził dr Dariusz Głowacki.     
 Magda Baranowska (OK)

Seniorzy w przedszkolu
„Jesienny koncert na dwa świerszcze 
i wiatr w kominie...” Wspaniałe, 5-let-
nie „świerszcze” z grupy „Ciekawscy” 
z Przedszkola „Tip-Topka Odkrywcy” 
zaprosiły nas na wysłuchanie koloro-
wych, zadumanych, trochę smętnych, 
jesiennych piosenek. Jesienne nutki 
przefrunęły z drzew i zagościły w pio-
senkach, słowach i opisach kolejnych 
scen, przygotowanych w ciekawej cho-
reografii pod serdecznym okiem pań 
Beaty Lubkowskiej i Agnieszki Kacz-
marczyk. Przedszkolaki śpiewająco 
opowiedziały słuchaczom LUTW o je-
siennym wędrowaniu, swoich małych 
tęsknotach, drogach, po których wę-

drują, a  nawet o  pomyłce jesieni. 
Wcale nie zdziwiliśmy się, że po 
takich spacerowych wrażeniach „nie 
chce  się spać”. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za kolejne już zaprosze-
nie. To było wspaniałe wielopokole-
niowe spotkanie.  

 Irena Skrzypczak

Rajd jesienny
W niedzielę, 19 listopada odbył  się 
rajd pieszy „Barwy jesieni” zorgani-
zowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Klub Seniora w Komornikach. 
Wzięło w nim udział ponad 40 osób, 
w tym spora grupa z Lubonia. Wśród 
nich byli słuchacze i  uczestnicy Lu-
bońskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Spotkaliśmy się przed Domem 
Kultury w Rosnówku, skąd wyruszyliśmy 
na trasę w kierunku Trzebawia. Po prze-
kroczeniu Drogi nr 5 Poznań-Wrocław, 
szliśmy polną drogą, szlakiem czarnym 

wśród pól, gdzie porywisty wiatr dawał 
nam  się we znaki. Po przejściu kilku 
kilometrów doszliśmy do lasu, gdzie po 
krótkim odpoczynku i przerwie na kawę 
skierowaliśmy  się w  stronę Dębienka, 
mijając po drodze obszar ochrony ścisłej 
„Suche Zbocza”. Dalej szliśmy ścieżką 
edukacyjno-przyrodniczo-kulturową 

Z Uniwersytetu III Wieku

„Wokół Stęszewa” Bagno Dębienko w do-
linie Trzebawki. Trasa była malownicza 
i  urozmaicona, ale wyczerpująca. Idąc 
wzdłuż bagien doszliśmy w rejon przej-

ścia dla zwierząt 
i   sk ierowal i-
śmy się w stronę 
grobów na Wy-
palankach. Po 
zapaleniu znicza, 
skierowaliśmy się 
w  stronę kładki 
między jeziorami 
i  przez wieś do-
szliśmy na miej-
sce startu po 
przejściu około 
12 km . Panie Be-
ata Sprenger, 
Krystyna Kacz-
marek, Ewa Przy-
wecka, Hanna 
Zimny, Hanna 
Kolska i Elżbieta 
Heigelmann po-
częstowały nas 

smaczną zupą fasolową i  rogalikami 
z  kawą i  herbatą. Sołtys Rosnówka, 
Krzysztof Ratajczak, ufundował pyszne 
pączki. Kolejny Rajd „Do Kątnika” od-
będzie  się 17 grudnia. Spotkanie 
o godz. 10 przed Domem Kultury „Nad 
Wirynką” w Łęczycy.   

M.J. Błaszczakowie

W Muzeum w Sadach
W sobotę, 2 grudnia, w ramach Sekcji 
Turystyki Pieszej i Krajoznawczej, se-
niorzy udali  się do Prywatnego Mu-
zeum Wag i Miar w Sadach koło Po-
znania. Placówka od 2015  r. jest do-
stępna w pomieszczeniach, które wła-
ściciel przygotował przy swoim Zakła-
dzie Produkcyjnym GUSMA Juliusz 
Gustowski, w  jego najstarszej części 
w Sadach k. Poznania. Od ponad pięt-
nastu lat zbiera wagi i wszelkie przy-
rządy metrologiczne. W jego kolekcji 
znajdują  się narzędzia do mierzenia 
np. ilości śrub, gwoździ czy monet; 
temperatury czy wielkości jaj. Obecnie 
kolekcja liczy ponad 400 eksponatów, 
z czego najstarszy – waga monetarna 
– pochodzi z  1770  r., a  najmłodszy 
z 1970 r. (uchylna waga sklepowa). Do 
tej pory p. Juliusz z żoną Aliną prezen-
towali kolekcję w różnych muzeach na 
terenie całego kraju, m.in. w Świdnicy, 
Nysie, Szamotułach i  Lusowie. Pan 
Juliusz jest członkiem Stowarzyszenia 
Kolekcjonerów Miar i  Wag, na jego 

stronie interneto-
wej można obej-
rzeć kolekcję. Te-
raz zgromadzone 
eksponaty mogli-
ś m y  o g l ą d a ć 
w  pięknie urzą-
dzonym muzeum. 
Pan Juliusz opo-
wiedział nam hi-
storię swoich zbio-
rów oraz oprowa-
dził osobiście po 
salach wystawo-
w y c h ,  g d z i e 
z wielką pasją mó-
wił o  kolekcji. 
Szczególnym po-
wodzeniem 
u  uczestników 
wycieczki cieszy-
ła się waga osobo-
wa z 1929 r. w for-
mie fotela, na któ-

rej kolekcjoner ważył ich osobiście. 
Podczas wizyty w Muzeum mogliśmy 
sobie przypomnieć wagi i urządzenia 
używane powszechnie w  sklepach 
w 2. połowie ubiegłego wieku. Byliśmy 
pod wrażeniem liczby i różnorodności 
zgromadzonych eksponatów.   

 M.J. Błaszczakowie

n
Uczestnicy rajdu „Barwy jesieni” na trasie   fot. Jan Błaszczak

n
Uczestnicy wycieczki przed Muzeum w Sadach   fot. Maria Błaszczak

n
Seniorzy w przedszkolu „Tip-Topka Odkrywcy”
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Pamięci wypędzonych
6 listopada członkowie TMML wzięli 
udział w  uroczystości złożenia kwiatów 
oraz zapalenia zniczy upamiętniającej 
78. rocznicę pierwszych uwięzień w nie-
mieckim obozie przesiedleńczym Poznań-
-Główna. Z  kolei wieczorem w  Domu 
Żołnierza wysłuchali Koncertu Zaduszko-
wego „Pamiętamy”. (Lager Głowna zorga-
nizowały podczas II  wojny światowej 
władze okupacyjne. Funkcjonował on od 
5 listopada 1939 do 22 maja 1940 r. w daw-
nych magazynach wojskowych przy ul. 
Głównej w Poznaniu. W sumie przeszło 
przez niego około 33,5 tysiąca pozbawio-
nych wszelkiego majątku obywateli Pozna-
nia oraz innych miejscowości Wielkopol-
ski (Kraju Warty). Po wstępnej selekcji byli 
później przesiedlani do Generalnego Gu-
bernatorstwa). Uroczystość przy pamiąt-
kowym głazie przy ul. Bałtyckiej organi-
zuje co roku Stowarzyszenie „Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych” 
w Poznaniu. W uroczystości wzięły udział 
nie tylko osoby zmuszone podczas wojny 
do deportacji, ale również przedstawiciele 
władz samorządowych, Oddziału IPN 
w Poznaniu, Muzeum Walk Niepodległo-
ściowych w  Poznaniu oraz młodzież ze 
szkół podstawowych i średnich. Członko-
wie TMML pełnili wartę honorową w hi-
storycznych mundurach z początkowego 
okresu Powstania Wielkopolskiego. Na-
wiązaliśmy tym do o�ar obozu, którymi 
byli również powstańcy. Po południu na-
tomiast wzięliśmy udział w  Koncercie 
Zaduszkowym „Pamiętamy” zorganizo-
wanym przez IPN oraz Teatr Muzyczny 
w Poznaniu w bardzo szczególnym miejscu 
– Domu Żołnierza, oddanym do użytku 
19 marca 1939 r., w dniu imienin zmarłe-
go 4 lata wcześniej marszałka Józefa Pił-
sudskiego, przeznaczonym dla związków 
resortowych, klubu sportowego oraz har-
cerzy. o�cerów i podo�cerów, a podczas 
II wojny będącym centralą Tajnej Policji 
Państwowej (Gestapo) na cały Kraj Warty. 
Po często brutalnych przesłuchaniach więź-
niowie byli stąd kierowani do obozu w For-
cie VII oraz Żabikowie. Podczas spotkania 
można było obejrzeć �lm Anny Piasek-
-Bosackiej, Marka Macura oraz Mariusza 
Lisieckiego „Operacja Tannenberg” opo-
wiadający o polskich społecznikach z mię-
dzywojnia, brutalnie wymordowanych 
przez Niemców na początku okupacji, 
a także wysłuchać koncertu patriotyczne-
go w wykonaniu zespołu Jacka Kowalskie-
go „Monogramista JK”. Uroczystość była 
związana z  �nałem akcji „Zapal znicz 
pamięci”. Ostatnim akcentem było więc 
złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą na 
elewacji Domu Żołnierza upamiętniającą 
zamordowanych polskich bohaterów.

Peregrynacje z Misiem Wojtkiem
Członkowie TMML przygotowali patrio-
tyczne lekcje historyczne dla lubońskich 
przedszkolaków z „Calineczki” i uczniów 
z SP 3. Bohaterem spotkań był słynny 
kapral Miś Wojtek z 22. Kompanii Za-
opatrywania Artylerii z 2. Korpusu Pol-
skiego (PSZ) dowodzonego przez gene-
rała Władysława Andersa. Syryjski 
niedźwiedź brunatny przebył z żołnie-

rzami cały szlak bojowy od Iranu, Iraku 
i Palestyny poprzez Egipt, aż do Włoch. 
Tam z zaangażowaniem pomagał woja-
kom m.in. pod Monte Cassino, nosząc 
skrzynię z amunicją. Z tego też względu 
jego wyobrażenie z pociskiem umiesz-
czono na o�cjalnym emblemacie 22. 
Kompanii. Wielokrotnie podtrzymywał 
też na duchu żołnierzy wspierając ich 
w trudnych chwilach. Po wojnie jego los 
był podobny, jak niepotrzebnych już 
polskich oddziałów. Znalazł się w Glas-
gow w Szkocji, a po demobilizacji wojsk 
umieszczono go w ogrodzie zoologicz-
nym w  Edynburgu. Nie czuł  się tam 
jednak najlepiej i  zmarł stosunkowo 

młodo w 1963 r. Jego postać upamięt-
niają pomniki, piosenki, jest także bo-
haterem gier. 27 listopada pomogliśmy 
w  zorganizowaniu w  SP  3 spotkania 
autorskiego z  Łukaszem Wierzbickim, 
m.in. o�cjalnym ambasadorem Fundacji 
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 
Bohaterem jego wyjątkowej książki 
„Dziadek i niedźwiadek” jest właśnie Miś 
Wojtek. W  trakcie patriotycznej lekcji 
historycznej członkowie TMML zapre-
zentowali się w mundurach 2. Korpusu 
w  wariancie pustynnym oraz Battle 
Dress. Zaangażowane w przedsięwzięcie 
najmłodsze członkinie naszego Stowa-
rzyszenia były przebrane w stroje cywil-
ne z  lat II  wojny światowej. Pomysło-
dawczynią spotkania była wychowaw-
czyni klasy IIIa, Katarzyna Rajewicz. 
Zorganizowaliśmy też lekcję dla dzieci 
z lubońskiego Żłobka i Przedszkola „Ca-
lineczka”. Najpierw w  sali można było 
posłuchać prelekcji o  Misiu Wojtku, 
a członkowie Stowarzyszenia zaprezen-
towali się w mundurach 2. Korpusu oraz 
strojach cywilnych. Największą atrakcją 
była przejażdżka po urokliwych pobli-
skich uliczkach żabikowskiej kolonii 
jedyną w Polsce w tym wariancie cięża-
rówką Chevrolet Canada C60-S w ma-
lowaniu pustynnym, która należy do 
członka TMML, Grzegorza Frąckowiaka. 
Na koniec tego wyjątkowego spotkania 
koleżanki i koledzy Michaliny, będącej 
najmłodszą członkinią Stowarzyszenia, 
otrzymali specjalnie przygotowane ko-
lorowanki z Misiem Wojtkiem oraz pa-

Z TMML
Działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia (TMML

miątkowe łuski. Na początku przyszłego 
roku planowane jest spotkanie autorskie 
z Łukaszem Wierzbickim w ramach na-
szych Wieczorów Historycznych, na 
które już teraz serdecznie zapraszamy!

Niepolitycznie o Niemcach
20 listopada, w  Pałacu Działyńskich 
w Poznaniu, wzięliśmy udział w spotka-
niu połączonym z  dyskusją z  Piotrem 
Zychowiczem, autorem książki „Niemcy” 
wydanej ostatnio przez Dom Wydawni-
czy „Rebis”. Współorganizatorem przed-
sięwzięcia było Stowarzyszenie „KoLi-
ber”. Jest publicystą historycznym, dzien-
nikarzem „Rzeczpospolitej” i tygodnika 
„Uważam Rze” oraz zastępcą redaktora 
naczelnego miesięcznika „Uważam Rze 
Historia”. Pisze o  II  wojnie światowej, 
zbrodniach bolszewizmu i  geopolityce 
europejskiej XX w. Jego nowa publikacja 
stanowi po „Żydach” i „Sowietach” trze-

cią część „opowieści niepoprawnych 
politycznie”. Kontrowersyjny autor zna-
ny z  uprawiania historii alternatywnej 
tym razem skłania do przemyśleń oraz 
innego spojrzenia na utrwalone wcze-
śniej tezy dotyczące drugowojennych 
dziejów Trzeciej Rzeszy. Jak można prze-
czytać na okładce: Burzy mit Hitlera 
ultraprawicowca, w  rzeczywistości za-
twardziałego lewaka. Pisze o  fatalnych 
błędach Niemców we wschodniej Europie, 
gdzie początkowo witani jak wyzwolicie-
le, swoją ludobójczą polityką zaprzepa-
ścili szansę na błyskawiczne pokonanie 
Sowietów. Szuka źródeł niemieckiego 
rasizmu w południowej Afryce i spiera się 
z Davidem Irvingiem, historykiem ska-
zanym za negowanie Holokaustu. Pisze 
o Polakach w Afrikakorps, domu publicz-
nym w Auschwitz oraz o hinduskich eses-
manach. Prowadzi czytelnika przez pola 
bitew i obozy śmierci, zagląda do gabinetów 
nazistowskich ideologów i sztabów sił zbroj-
nych. A nade wszystko zastanawia się, jak 
do tego wszystkiego mogło dojść... Można 
i należy dyskutować z autorem o jego po-
glądach, ale trudno zarzucać mu brak 
erudycji oraz umiejętności bronienia swo-
ich racji, do których niewątpliwie jest 
przekonany. Wydaje się jednak, że emo-
cje sięgające zenitu związane z pierwszy-
mi książkami „Obłęd’44” i  „Pakt Rib-
bentrop-Beck” już nieco opadły. Na 
pewno „Niemcy” Piotra Zychowicza 
warto polecić czytelnikom, bo może nie 
do końca wszystko wygląda tak jak 
nam się wydaje...

Twierdza Poznań nie do zdobycia?!
Na uroczystym apelu 10 listopada z oka-
zji Dnia Niepodległości, w Zespole Szkół 
Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasan-
cjusza w Poznaniu członkowie TMML 
zaprezentowali się w mundurach garni-
zonu poznańskiego z lat Wielkiej Wojny. 
Przemysław Maćkowiak wygłosił pre-
lekcję: „Dlaczego Twierdza Poznań 
w  roku 1918 była nie do zdobycia... 
a jednak została zdobyta przez powstań-
ców wielkopolskich”. W pierwszym eta-
pie wzniesiono w  latach 1828-1869 
umocnienia poligonalne otaczające ści-
słym pierścieniem Poznań. Od lat 70. 
XIX wieku ich znaczenie militarne coraz 
bardziej malało, gdyż główna linia 
obronna została przeniesiona na ze-
wnętrzne forty oddalone od centrum 
miasta o kilka kilometrów. Udało się tu 
natomiast wykonać dużą ilość schro-
nów mobilizacyjnych wraz z  pozycją 

polową. Podczas Wielkiej 
Wojny poznańskie fortyfi-
kacje nie odegrały poważ-
niejszej roli. Miastu przypa-
dła rola czysto defensywna 
– osłona kierunku na Berlin, 
w  przypadku przejścia na 
wschodzie do obrony linii 
Wisły. Poznań nie miał bro-
nić się w izolacji, ale w sys-
temie obronnym całego 
frontu i  stanowić ogniwo 
łączące armię północną, 
wschodnio-pruską z  armią 
śląską. Naczelne Dowództwo 
powoli twierdzę „demobili-
zowało” tworząc z  niej do-
brze wyposażony ośrodek 
zaplecza. Szkolono w  niej 
również oddziały drugoli-
niowe, sięgając coraz głębiej 
do rezerw, gdyż przedłuża-

jąca się wojna pochłaniała coraz więcej 
zasobów ludzkich. Jednostki pierwszo-
liniowe bardzo szybko wymaszerowa-
ły na front, nowsze wyposażenie wy-
wieziono, a  w  mieście prowadzono 
jedynie naprawy uszkodzonego oraz 
zużytego sprzętu. Poznańska twierdza 
w 1918 r. nie była przygotowana do 
oblężenia i  walki z  regularnymi od-
działami. Warto też pamiętać, że twier-
dza inaczej byłaby broniona w trakcie 
ataku regularnych oddziałów wroga. 
Tutaj niejako została zaatakowana „od 
środka” przez dobrze zorganizowanych 
i  zmotywowanych powstańców, a  co 
najważniejsze doskonale znających teren. 
Niemieckie oddziały z żołnierzami po-
chodzącymi z innych obszarów cesarstwa 
nie były zainteresowane uporczywą obro-
ną, a raczej bezpiecznym powrotem do 
domu. Sytuacja ta znacznie ułatwiła 
działania powstańcom, którym w grud-
niu 1918  r. udało  się zdobyć obiekty 
wojskowe praktycznie bez poważniej-
szych walk.
Pomysłodawczynią wykładu uświetnia-
jącego uroczysty apel z okazji Dnia Nie-
podległości była nauczycielka Daniela 
Dulska. Członkowie TMML zaprezen-
towali się w mundurach garnizonu po-
znańskiego z lat Wielkiej Wojny. Otrzy-
maliśmy też bardzo miłe podziękowanie 
od ojca Bartłomieja Smoczyka, dyrekto-
ra Zespołu Szkół Zakonu Pijarów. Może 
jednak warto pomagać!

Przemysław Maćkowiak
Prezes TMML

n
W trakcie spotkania przedszkolaków z „Calineczki” z Łukaszem Wierzbickim członkowie TMML 
Lubonia zaprezentowali się w mundurach 2. Korpusu Polskiego oraz strojach cywilnych
fot. Robert Woźniak.
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Rocznicowe spotkanie 
Stowarzyszenie „Solidarni w  Prawdzie 
i  Miłosierdziu” wraz z  zaproszonymi 
gośćmi i mieszkańcami Lubonia spotka-
li się w Święto Niepodległości w hotelu 
„Max” przy ul. Kościuszki, by obchodzić 
99.  rocznicę jej odzyskania. Wspólnie 
słuchaliśmy prelekcji prof. Janusza Kar-
wata na temat 1918 roku w Wielkopol-
sce. Nasz kolejny gość, poseł na Sejm, 
Szymon Szynkowski vel Sęk dzielił  się 
spostrzeżeniami związanymi ze Świętem 
Niepodległości oraz dwuletnią pracą dla 
dobra Rzeczpospolitej. Kolejnym punk-
tem było wysłuchanie pieśni patriotycz-
nych zaprezentowanych przez zespół 
wokalny „Lubonianie” oraz Chór Męski 
Kompanii Druha Stuligrosza. Wspólnie 

miło spędziliśmy wieczór, radując  się 
z kolejnej rocznicy odzyskania przez nasz 
Kraj niepodległości. Za rok będziemy 
obchodzić już 100-lecie tego zdarzenia, 
na co serdecznie zapraszamy  

 Robert Korcz

„Obudź się Polsko”
Jest wiele sposobów obchodzenia rocznic 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Grupa śpiewacza „Lubonianie” z Luboń-
skiego Towarzystwa Kultury (LTK) przy-
gotowuje oprawy muzyczne na zapotrze-
bowanie środowisk w  naszym mieście 
i  okolic. W  tym roku, 11  listopada, 
uświetniliśmy śpiewem wieczór patrio-
tyczny zorganizowany przez Stowarzy-
szenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosier-

Patriotycznie

n
Chór Męski Kompanii Druha 
Stuligrosza uświetnił uroczystość 
zorganizowaną z okazji Święta 
Niepodległości w hotelu „Max”   
fot. Robert Korcz

n
Goście wieczoru patriotycznego w hotelu „Max”, wśród nich prelegent – prof. Ja-
nusz Karwat (w środku)   fot. Robert Korcz

n
Członkinie zespołu „Lubonianie” z Lu-
bońskiego Towarzystwa Kultury, z so-
listką   fot. Robert Korcz

dziu”. Nasz występ przygotowała Ludo-
mira Maria Jarzina – wiceprezes LTK, 
a  muzycznie opracował go instruktor 
muzyki – Wojciech Wicenciak. Były to 
pieśni i  piosenki pt. „Flaga”, „Pieśń 
Strzelców”, „Wizja Szyldwacha” 
i „Obudź się Polsko”. Dodatkowo Ludo-
mira Maria Jarzina i  Jan Kaczmarek 
wyrecytowali wiersz „Orły Białe”. Oprócz 
podziękowań od organizatorów, wyrazy 
uznania dla naszego kunsztu śpiewacze-
go wyraził obecny na spotkaniu poseł 
z naszego regionu – Szymon Szynkowski 
vel Sęk.   

Jan Kaczmarek  
(prezes LTK)

Pielgrzymka
W piątek, 24 listopada, trzydziestooso-
bowa grupa wiernych udała się na dwu-
dniową pielgrzymkę do Matki Bożej 
Królowej Polski, by podziękować za 
rozpoczęcie procesu beaty�kacyjnego 
ks. Stanisława Streicha (patrz „WL” 11-
2017, str. 15). O godz. 15, przed cudow-
nym obrazem MB Częstochowskiej 
ks. proboszcz Roman Kubicki odprawił 
mszę św. w tej intencji. Po Apelu Jasno-
górskim udaliśmy  się na nocleg do 

Domu Pielgrzyma. Nazajutrz niektórzy 
już o 5.30 śpiewali Godzinki, o 6. odby-
ło się uroczyste odsłonięcie obrazu, po-
tem msza św., śniadanie, a po nim Dro-
ga Krzyżowa na wałach Jasnej Góry 
i powrót do Lubonia.

Adwent
W niedzielę, 3  grudnia, rozpoczął  się 
czterotygodniowy adwent. Nasza świą-
tynia przyjęła adwentową szatę. Miesz-
kająca w para�i artysta plastyk – Mał-

gorzata 
Błaszkie-
wicz – za-
aranżowała 
i  wykonała 
wieniec ad-
wentowy, 
w   któr y 
wkompo-
nowała 
4  świece 
(trzy fiole-
towe i  jed-
ną różową), 
które są ko-
lejno zapa-
lane w  na-
stępujące 
po sobie 
niedziele 
rozpoczy-

Z parafii św. Jana Bosko nające adwentowe tygo-
dnie. Świeca różowa zo-
stanie zapalona w niedzie-
lę rozpoczynającą trzeci 
tydzień adwentu. W  od-
powiedni nastrój wprowa-
dza płonąca na świeczniku 
Roratka. W naszej świątyni 
Roraty odprawiane są od 
poniedziałku do piątku 
o  godz.  18. i  w  soboty 
o godz. 7. W środę, 6 grud-
nia, w  dniu św. Mikołaja 
zgromadziła  się na nich 
duża grupa para�an, wśród 
nich dzieci z zapalonymi, 
kolorowymi lampionami. 
Wikariusz, ks. Krzysztof 
Twardowski prowadził 
z  dziećmi dyskusję oraz 
zadawał pytania, na które 
otrzymywał bardzo cieka-
we odpowiedzi. Wieniec 
adwentowy, świecąca ja-
snym blaskiem Roratka 
i dzieci z lampionami do-
skonale odzwierciedlały 
i urzeczywistniały radosny 
czas oczekiwania…   PAW

n
Na zakończenie Drogi Krzyżowej na Jasnej Górze, 
w sobotni słoneczny poranek wykonano wspólne, 
pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem św. Jana Paw-
ła II   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
Ksiądz Krzysztof w roratnim dialogu z dziećmi   fot. Paweł Wolniewicz

Ksiądz proboszcz Ro-
man Kubicki dziękuje 
parafianom za ofiary 
składane na remont ko-
ścioła św. Jana Bosko.

Grupa Modlitewna ks. Stanisława Streicha zaprasza 
w środę, 27 grudnia, na godz. 17.30 na comiesięczny 
różaniec i mszę św. Teraz, gdy proces beaty�kacyjny 
trwa, a  o  naszym lubońskim męczenniku za wiarę 
możemy mówić Sługa Boży, modlitwy za jego wsta-
wiennictwem mogą przymnożyć zdroje łask.
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Qn  Listopad to miesiąc, w którym w spo-
sób szczególny wspominamy osoby nam 
bliskie, które odeszły do wieczności. 
1 listopada w Dzień Wszystkich Świę-
tych czciliśmy wszystkich nam znanych 
i nieznanych świętych, którzy swoje ży-
cie poświęcili Bogu i bliźnim. W Święto 
Zmarłych, a właściwie we Wspomnie-
nie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 
2 listopada, modliliśmy się za naszych 
najbliższych i przyjaciół. Podczas tych 
pierwszych dni aż do ósmego listopada 
odwiedzaliśmy groby, braliśmy udział 
we Mszach św. i modlitwach w ich in-
tencji. Już tradycyjnie w naszej parafii, 
w  tym czasie przed każdą wieczorną 
Mszą św. o  godz.  17:30 czytane były 
wymienianki i odmawiany Różaniec św. 
Podczas godzin otwarcia Biura Parafial-
nego przyjmowane były roczne inten-
cje za zmarłych, które są odczytywane 
przez cały rok w każdą niedzielę, przed 
pierwszą Mszą św. o godz. 8.
Qn 5  listopada, wyprzedzając panującą 

w Wielkopolsce tradycję, wolontariusz-
ki naszej para�alnej Caritas sprzedawały 
rogale świętomarcińskie. Dochód z  tej 
akcji został przeznaczony na potrzeby 
bieżącej działalności naszego zespołu 
i Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Qn W Święto Niepodległości, 11 listopada 
o godz. 12, uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii odprawianej w intencji Ojczyzny.
- Podczas wszystkich Mszy św. w  nie-
dzielę, 12 listopada, gościliśmy misjona-
rza z  Ukrainy – ks. Jerzego Lisa MS, 
który swoją posługę pełni w para�i pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Krzywym Rogu, w Diecezji Char-
kowsko-Zaporoskiej. W homiliach mó-
wił o  aktualnej sytuacji w  tym kraju, 
o  tym, że jego pobyt w  naszej para�i 
w Dniu Solidarności z Kościołem Prze-
śladowanym nie był ani przez niego, ani 
przez naszego proboszcza planowany. 
Jak to powiedział – widocznie był to plan 
Boży. Ksiądz Jerzy opowiadał o tym, jak 
różne są sytuacje na Ukrainie i w Polsce, 
jak bardzo inaczej wyglądają nasze ko-
ścioły i ludzie przeżywający swoją wiarę. 
Jego parafianie to przede wszystkim 
osoby starsze, bardzo mało jest ludzi 
młodych i dzieci, co jest spowodowane 
polityką państwa, które jeszcze niedaw-
no stawiało nacisk na wychowanie świec-
kie. Misjonarz opowiadał, że jego para-
�a jest bardzo rozległa, obejmuje pięć 
powiatów na obszarze 130 km, jest ciągle 
w fazie rozwoju i organizacji, a świątynia 
w  remoncie. Na zakończenie prosił 

Z parafii św. Jana Pawła II

n
Ks. Jerzy Lis ze Zgromadzenia Misjona-
rzy Matki Bożej z La Salette (saletyni) 
podczas zbierania o�ar na potrzeby 
para�i w Krzywym Rogu na Ukrainie   
fot. Włodzimierz Wasilewski

o modlitwę i o�ary na pomoc dla ubo-
gich i bezdomnych, którymi się opieku-
je, oraz rodzin dotkniętych skutkami 
toczącej się wojny na Ukrainie, jak rów-
nież na prowadzony obecnie remont 
kościoła. Ks. Jerzy Lis zapewniał, że 
każda pomoc dla Kościoła na Ukrainie 
jest dla tamtejszych ludzi bezcenna i za 
każdą wszyscy jego para�anie i on oso-
biście będą bardzo wdzięczni. Zawsze 
będą modlili  się za o�arodawców. Po 
zakończonych Mszach św. nasz gość 
zbierał o�ary, można też było porozma-
wiać z nim chwilę o sytuacji w jego pa-
ra�i.
Qn W dniach 17-19 listopada wolonta-

riuszki Para�alnego Zespołu „Caritas” 
uczestniczyły w rekolekcjach. Tym razem 
„ładowały akumulatory” na następny rok 
podczas intensywnej pracy w Gostyniu. 
Rekolekcje głosił ks. Krystian Sammler, 
który jest rezydentem w para�i pw. Na-
wiedzenia NMP w Poznaniu i wykładowcą 
na Wydziale Duszpasterstwa w naszym 
Archidiecezjalnym Seminarium. Z relacji 
uczestniczących w rekolekcjach wolon-
tariuszek wynika, że czas ten spędziły 
bardzo intensywnie, biorąc czynny udział 
w zorganizowanych konferencjach i za-
jęciach, nabierając sił do pracy na rzecz 
naszych para�an.
Qn Podczas Mszy św. o godz. 10 w niedzie-

lę, 26 listopada, do grona ministrantów 
włączono dziesięciu dotychczasowych 

kandydatów, a dwaj chłopcy otrzymali 
godność starszego ministranta z pra-
wem noszenia alby podczas posługi 
przy ołtarzu.

H.G.

Błogosławieni miłosierni
W trzecim tygodniu listopada para�a 
przeprowadziła kolejną zbiórkę bielizny 
skarpet, dresów, kurtek, ręczników, po-
ścieli, kołder, śpiworów i  karimat po-
trzebnych dla mężczyzn w poznańskim 
„Przytulisku” prowadzonym przez Ca-
ritas w Poznaniu. Na pomoc Kościołowi 
w  Potrzebie w  niedzielę, 12 listopada 
(Dzień solidarności z Kościołem prze-
śladowanym na świecie), zebrano 
2 203 zł.

Forum Edmundowe
2 grudnia w Centrum Duchowości bł. 
Edmunda Bojanowskiego (CDEB) na 
terenie Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek Maryi, odbyło  się III  Forum 
Dzieł Społecznych bł. Edmunda Boja-
nowskiego pt. „Wychowanie do wol-

ności”. Od 3 lat spotkanie 
gromadzące gości z  całej 
Polski, jest organizowane 
w  CDEB w  ramach Dni 
Kultury Solidarności prze-
biegających pod hasłem: 
„Nie ma wolności bez soli-
darności” (w tym roku 
przypadła ich 8.  edycja). 
Celem tegorocznego forum 
była dyskusja nad możliwo-
ściami zastosowania meto-
dy wychowawczej bł. Ed-
munda Bojanowskiego we 
współczesnej edukacji.

Rekolekcje 2017
Z początkiem tegorocznego 
Adwentu, podczas sobot-
niej mszy św. wieczornej 

Z parafii św. Barbary

(2  grudnia), odprawionej w  liturgii 
niedzielnej, rozpoczęły się rekolekcje 
z okazji odpustu ku czci św. Barbary 
– patronki parafii. Trwały do środy, 6 
grudnia, a prowadził je o. Andrzej Za-
jąc – redemptorysta ze Szczecinka.

Coroczne święto parafii
4 grudnia, we wspomnienie patronki – 
św. Barbary – w  para�i żabikowskiej 
świętowano odpust. Msze św. odpra-
wiono o godz. 7, 9, 11, 16.30 i 19 (uro-
czysta suma odpustowa). W wieczornej 
koncelebrze, sprawowanej przez 
6.  księży, uczestniczyli księża ze 
wszystkich lubońskich wspólnot i z de-
kanatu lubońskiego wraz z dziekanem, 
ks. prałatem Romanem Kubickim, obec-
ne były siostry służebniczki z  Matką 
Generalną, s. Rafałą Kisiel, poczty ze 

sztandarami para�alnymi, służby litur-
giczne oraz przedstawiciele grup para-
�alnych. Głównym celebransem liturgii 
był tegoroczny rekolekcjonista – o. An-
drzej Zając, który wygłosił również ho-
milię. Przypomniał, że nasza wiara po-
winna być żywa, oparta na przekonaniu 
o obecności Boga w naszym życiu. Trze-
ba ją pogłębiać, wciąż poznając Boga. 
Przylgnięcie do Niego wiąże się ze sta-
łością wiary, czym na przełomie III i IV 
wieku wyróżniła  się św. Barbara. – To 
tezy, na których kaznodzieja zasadził 
swoje nauki. Po mszy św., wokół świą-
tyni tradycyjnie przeszła uroczysta pro-
cesja z  Najświętszym Sakramentem. 
Komunię św. pod dwiema postaciami 
przyjmowały tego dnia solenizantki – 
panie o imieniu Barbara.

HS

n
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem podczas uroczystej sumy odpustowej w koście-
le św. Barbary   fot. Rafał Wojtyniak

n
Tradycją odpustu jest procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni. Pro-
cesję celebruje o. Andrzej Zając – redemptorysta   fot. Rafał Wojtyniak
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W piątek, 24 listopada w Szkole Podsta-
wowej nr 5 odbył się Finał VI Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego pod 
Patronatem Honorowym Pani Burmistrz 
Miasta Luboń. Tegorocznej edycji towa-
rzyszyło hasło „Jesienne poezjobranie 
– literacki obraz zmienności i  urody 
świata”. W tym etapie wzięli udział re-
prezentanci czterech lubońskich szkół 
podstawowych (SP 2, SP 3, SP 4, SP 5) 
oraz goście ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Komornikach, SP 2 w Skórzewie i SP 3 
w Swarzędzu. Recytacje oceniały dwie 
komisje, w  których zasiedli: kategoria 
0-3 oraz 4-6 – Urszula Dorsz (SP  5), 
Aleksandra Kołcz (SP 3), Mateusz Góra 
(SP 2 Komorniki); kategoria klasy 7 oraz 
oddziały gimnazjalne – Jolanta Walczak 
(SP 5), Kamilla Kursawe-Ciemny (SP 5), 
Ewelina Iglewska-Nowik (SP  3) oraz 
Małgorzata Piechocka (SP 4). Po zakoń-
czeniu przesłuchań uczestnicy udali się 
do kawiarenki, gdzie mogli poczęsto-
wać  się ciastem przygotowanym przez 
rodziców i uczniów z klas 2d i 2b. W tym 
czasie jury podsumowało przyznane 

punkty i ostatecznie zdecydowało o przy-
znanych miejscach. Zwyciężczynią w naj-
młodszej kategorii została Barbara Kinas 
(SP 4), która zaprezentowała fragment 
„Pana Tadeusza”, 2. miejsce zajęła We-
ronika Tomczak (SP 4), 3. – Anna Le-
wandowska (SP 3 Swarzędz); wyróżnie-
nia otrzymały Michalina Kujawa (SP 5) 
oraz Paulina Radzimska (SP 3). W kate-
gorii 4-6 zwyciężył Jan Galik (SP  3), 
który przygotował wiersz J. Tuwima pt. 
„Kapuśniaczek”, 2. miejsce zajęła Karo-
lina Pawlicka (SP 4), 3. – Zo�a Bieder-
man (SP  3); wyróżnienie przyznano 
Kamilowi Staśczakowi (SP 4). W najstar-
szej kategorii (klasy  7 i  gimnazja) 
1. miejsce zajął Łukasz Filipowicz (SP 3), 
2. – Wojtek Dudziński (SP 5), 3. – Mar-
ta Rola (SP Skórzewo), natomiast wy-
różnienia przyznano Julii Jankowiak 
(SP  3) i  Katarzynie Michaluk (SP  5). 
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 
okolicznościowymi upominkami, laure-
aci zaś książkami ufundowanymi przez 
Urząd Miasta Luboń.

Urszula Dorsz

Z SP 5

n
Powiatowy Konkurs Recytatorski w SP 5

Każdy dzień jest kawałkiem historii, 
którą my również tworzymy. Nasza pa-
mięć o minionych dziejach, polska tra-
dycja i  patriotyzm mają kolor biało-
-czerwony. I właśnie te kolory domino-
wały w  lubońskich szkołach podczas 
uroczystości poświęconych Narodowemu 

Świętu Niepodległości. Uczniowie przy-
gotowali plakaty, wystawy i programy 
na uroczyste apele. W Szkole Podsta-
wowej nr 4, podczas specjalnego ape-
lu, zorganizowanego 13 listopada, miał 
miejsce szkolny test historyczny. Za 
poprawne odpowiedzi na pytania, 
związane z odzyskaniem niepodległości, 

uczestnicy zostali obdarowani słodycza-
mi. Uczniowie SP 4 pamiętali również 
o zasługach naszych przodków dla wol-
ności, którą nam wywalczyli. Z powagą 
i szacunkiem dziękowali im za nią i za 
to, że dziś chodzą bezpieczną drogą do 
pięknej, polskiej szkoły, w  której bez 

przeszkód mogą rozwijać swoją wiedzę 
i osobowość. Ten nastrój żywej historii 
i szacunek dla minionych dni pozosta-
nie wszystkim w  pamięci. Wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych było 
dopełnieniem świątecznego nastroju 
tego dnia.

Irena Skrzypczak

Z SP 4

n
Podczas apelu z okazji 11 listopada w SP 4

250 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ze 
sztandarem placówki i pod opieką na-
uczycieli wzięło udział we mszy św. 
o godz. 11 w sanktuarium swojego pa-
trona, we wtorek, 14 listopada, 

w 203. rocznicę jego urodzin (1814 r.). 
Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczy-
ły w  Eucharystii, niosąc dary ołtarza 
i znicz przed sarkofag Błogosławionego.
 (S)

Edmundowe serca

n
Ojciec Piotr Osowski ze Zgromadzenia Oblatów (celebrans) podczas głoszenia Sło-
wa Bożego dla społeczności Jedynki   fot. Hanna Siatka

W klasie IIIc Szkoły Podstawowej nr 2, 
odbyła się 28 listopada zabawa andrzej-
kowa. Prócz tańców było wiele wróżb, 
między innymi lanie wosku, losowanie 
zawodów przyszłości i  poszukiwanie 
sympatii swojego życia. Pod okiem 

wychowawczyni Małgorzaty Olejni-
czak, w świetnie stworzonej oprawie, 
uczniowie doskonale się bawili i wspo-
minają ten dzień z uśmiechem na twa-
rzach.

W.S.

Andrzejkowo

n
W konkursie tańca na składanej kartce papieru dzieci wymyślały najróżniejsze 
sposoby, by nie spaść z ograniczonego pola i wygrać   fot. Władysław Szczepaniak
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Qn W poniedziałek, 6 listopada, dzieci 
z grupy 2. i 3. z Publicznego Przedszkola 
nr 5 wybrały się do Biblioteki Miejskiej, 
gdzie odbyły się zajęcia poświęcone po-
ezji dla najmłodszych. Dla dzieci przygo-
towane zostały poetyckie animacje oraz 
warsztaty. 
Qn 8 listopada z okazji Narodowego Świę-

ta Niepodległości w naszym przedszkolu 
zostało zorganizowane spotkanie poświę-
cone tematyce niepodległościowej. W celu 
zapoznania dzieci z wiedzą historyczną 

został zaproszony Łukasz Waligórski 
z  Grupy Rekonstrukcji Cywilno-Mili-
tarnej „Semper Fidelis”. Przedstawił on 
dzieciom w sposób wyczerpujący i do-
stępny dla nich informacje dotyczące tego 
ważnego święta narodowego.

Qn 10 listopada odwiedzili nas goście z lu-
bońskiego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi. Celem ich wizyty było zapozna-
nie dzieci z zagadnieniami związanymi 
z pro�laktyką zdrowotną. Przedszkolaki 
w ramach podziękowań za odwiedziny 
przygotowały pod kierunkiem Jolanty 
Łączkowskiej krótki występ artystyczny.
Qn 15 listopada w godzinach 17-19 w przed-

szkolu odbył się dyżur informacyjny dla 
rodziców.
Qn 24 listopada grupa artystyczna „Artand-

music” przedstawiła dla przedszkolaków 
występ pt. „Wielkopolskie Figle-Migle”. 
Dzieci poznały tradycje naszego regionu.

Lidwina Antkowiak

U Wesołych Sportowców

n
Łukasz Waligórski z Grupy Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej „Semper Fidelis” 
w przedszkolu „Weseli Sportowcy”

Prywatna placówka o nazwie „Zucholan-
dia” powstała w sierpniu 2014 r. Mieści-
ła się przez długi czas przy ul. 11 Listopa-
da 28 (w budynku nad apteką) i dopiero 
w marcu br. została przeniesiona. Z uwa-
gi na okres wakacyjny, funkcjonowanie 
„pełną parą” rozpoczęła przy ul. Karło-
wicza 39 od września br. Jej założycielką 
i  właścicielką jest lubonianka, Kamila 
Bąkowska. Placówka opiekuje się dzieć-
mi w wieku od 10 miesiąca do 4 lat na 
zajęciach w Klubie Zucha Malucha – na 
godziny i całodobowo (nocna opieka nad 
dzieckiem w świetlicy lub domu). Moż-
na również skorzystać z sali zabaw oraz 
prywatnej świetlicy dla dzieci z klas 0 – 3 
SP, która jest czynna od pn. do pt. 
w godz. 6.30 – 17.30 (soboty i niedziele 
– do uzgodnienia). Placówka przy ul. Kar-
łowicza, w  której nową dyrektor została 
mieszkająca od kilku lat w Luboniu Ma-

riola Bręczewska, w dalszym ciągu orga-
nizuje także przyjęcia okolicznościowe 
(m.in. nocne party, urodziny z udziałem 
animatora), półkolonie letnie i zimowe, 
warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Cie-
kawą usługą jest niania na telefon. Ma-
luchy biorą udział w zajęciach na świe-
żym powietrzu, teatralnych, plastycz-
nych, gotują, malują, rysują, bawią  się 
przy muzyce. Jednocześnie pomyślano 
o  tym, by zapewnić im zdrowe posiłki, 
pomóc w  odrobieniu lekcji (na prośbę 
opiekuna, za dodatkową opłatą, są kore-
petycje) czy zaprowadzić i  odebrać ze 

szkoły. Do tej pory dzieci pozostawały pod 
okiem logopedy i �zjoterapeuty, obecnie 
do grona specjalistów dołączył psycholog 
dziecięcy, psycholog żywieniowy i die-
tetyk. Są zajęcia ogólnorozwojowe, sen-
soplastyka, logorytmika, nauka języków 
obcych. Placówka o powierzchni blisko 
170 m2, na którą składa się kilka osob-
nych pomieszczeń służących m.in. do 
nauki czy zabawy, zwiększyła swój me-
traż o  ok.  30  m2. Opiekę nad dziećmi 
sprawuje obecnie 6 osób, wcześniej za-
trudnione były jedynie dwie.

Natalia

Oświadczenie
W odpowiedzi na artykuł opublikowany 
w listopadzie na str. 22 pt. „Beztroskie 
parkowanie” wyjaśniam, że samochody 
przedstawione na zdjęciu dołączonym 
do materiału należą do właścicieli po-

szczególnych posesji, a nie do rodziców 
dzieci, którzy dowożą je do „Zucholan-
dii”. Obok placówki funkcjonują również 
inne �rmy, których klienci parkują w po-
bliżu. Osoby, które mają zastrzeżenia do 
parkujących aut związanych z  naszą 
działalnością, proszone są o zgłaszanie 
interwencji w bezpośrednio w „Zucho-
landii”. Prowadzona przeze mnie domo-
wa opieka nad dzieckiem na godziny 
różni  się od tradycyjnych przedszkoli 
czy żłobków, zatem nazywanie placówki 
przedszkolem jest błędem.

Kamila Bąkowska

„Zucholandia  
Kreatywne Dziecko”

n
Nowa siedziba „Zucholandii” przy ul. Karłowicza 39   fot. Natalia

Qn Listopad przywitał dzieci z niepublicz-
nego przedszkola przy ul. Kopernika 10 
wieloma atrakcjami. W pierwszym tygo-
dniu przypadło święto cyfry 3. Dzieci li-

czyły, porównywały dary jesieni 
w zakresie liczby 3. Starszaki 
układały znak gra�czny liczby 
z kasztanów i żołędzi. 

Z Czarodziejskiego Ogrodu

n
Przedszkolaki z Czarodziejskiego Ogrodu poznawały uroki jesieni

cd.  
obok
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Qn 9 listopada obchodziliśmy 
Dzień Jeża. Przedszkolaki do-
wiedziały się dużo o tym ssaku 
(gdzie żyje, co jada i że jest pod 
ochroną). Były konkursy i zabawy 
muzyczne z jeżem roli głównej.

Qn Święto Niepodległości obchodzimy co 
roku. Ten dzień jest symbolem miłości 
ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycię-
stwa. Przedszkolaki w strojach galowych 
odśpiewały hymn, zatańczyły krakowia-
ka, recytowały wiersze. Apel na długo 
pozostanie w  naszej pamięci. Legenda 
o rogalach świętomarcińskich przybliżyła 
postać rycerza Marcina i tradycję związaną 

z pieczeniem rogali. Poznaliśmy również 
legendy związane z założeniem Poznania, 
a najsłynniejsza o poznańskich kozioł-
kach zrobiła na nas największe wrażenie.
Qn Z  okazji Dnia Życzliwości kształto-

waliśmy umiejętności posługiwania się 
zwrotami grzecznościowymi. Kulturalne 
i grzeczne odzywanie się do siebie to pod-
stawa. Śpiewaliśmy piosenkę „Grzeczne 
słówka” i obdarowywaliśmy się drobnymi 
upominkami.
Qn Dzień Kredki był ciekawy i kolorowy. 

Każda grupa przyszła ubrana w innym 
kolorze. Starszaki zaprezentowały piosenkę 
zespołu „2+1” pt. „Chodź pomaluj mój 

Z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości grupa Wietrzyków z Przedszkola 
nr 1 przy ul. Sobieskiego przygotowała 
przedstawienie nawiązujące do tradycji 
harcerstwa – ruchu społecznego opar-
tego na służbie niepodległej Polsce, sa-
modoskonaleniu młodego pokolenia 
i  jego dążeniu do ideałów. Harcerstwo 
w Polsce powstało w 1918 roku, kulty-
wowano w nim tradycje i wartości na-

rodowe, a  za najwyższą wartość uzna-
wano niepodległość Polski; wielka część 
żołnierzy AK podczas wojny należała 
wcześniej do harcerstwa.
Podczas przedstawienia dzieci ubrane były 
w stroje harcerskie i żołnierskie. Rodzice 
dostarczyli hełmy, bidony, atrapy granatów, 
karabiny. Głównym elementem dekoracji 
był stary dąb z  orłem oraz „palące  się 
ognisko”. Dzieci śpiewały: „Płonie ognisko 

Z Pogodnego Przedszkola

n
Obchody Dnia Niepodległości w różnych grupach wiekowych Pogodnego Przed-
szkola

Qn Najmłodsza grupa i żłobek w ramach 
realizacji projektu „Co wiemy o muzyce” 
poznawały przeróżne instrumenty i ro-
dzaje muzyki.
Qn 20 listopada uczestniczyliśmy w co-

miesięcznych przedstawieniach z reper-

tuaru Państwa Ciekawskich pt. „Baletowe 
Baśnie Strawińskiego i Czajkowskiego”, 
które przedstawiało różne formy tańca 
baletowego.
Qn 23 listopada gościliśmy Michała Kowa-

lonka, lidera zespołu „Myslovitz” i „Snow-
men”, który próbował przybliżyć dzieciom 
zasady gry na gitarze i zaszczepić w nich 
pasję do muzyki.
Qn 27 listopada dwie najstarsze grupy przed-

szkolne udały się na wycieczkę do Kina 
„Apollo” w Poznaniu na przedstawienie 
pt. „Przyda się”. To historia rodzeństwa 
i skrzatów, mająca uświadomić dzieciom, 
że należy zawsze wywiązywać się ze swoich 
obowiązków na bieżąco, ponieważ odkła-
danie ich na potem może mieć ogromne 
konsekwencje.
Qn Obchodziliśmy także Dzień Pluszo-

wego Misia, a ostatni dzień miesiąca był 
przepełniony magią i wróżbami andrzej-
kowymi.
Z okazji zbliżających  się Świąt Bożego 
Narodzenia Kubuś Puchatek pragnie zło-
żyć wszystkim swoim Przyjaciołom naj-
serdeczniejsze życzenia radości, pogody 
ducha i  zdrowia, aby te święta upłynęły 
w miłej rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok 
był jeszcze lepszy od starego.

Magdalena Szymańska

U Kubusia Puchatka i Przyjaciół
Qn Zarówno nasze przedszkole, jak i żłobek 

przez dwa miesiące przypominały jesienne 
drzewo oblepione darami tej przepięknej 
pory roku. W każdej sali i na korytarzach 
znajdowały się kąciki wypełnione kaszta-
nami, liśćmi i innymi oznakami jesieni. 
W tej scenerii pod koniec października 
odbyło się w niepublicznym przedszkolu 
i żłobku przy ul. Konopnickiej pasowanie 
na Przedszkolaka i Przyjaciela Kubusia 
Puchatka oraz bal jesienny, który prócz 
dobrej zabawy poszerzył wiedzę naszych 
dzieci w temacie jesieni.
Qn Listopad rozpoczęliśmy od porusze-

nia tematu zasad bezpieczeństwa i zdro-
wia. W tym celu został przeprowadzo-
ny pod okiem inspektora BHP próbny 
alarm ewakuacyjny, dzięki któremu 
wszyscy sprawdziliśmy, czy potra�my 
zachować  się w  razie zagrożenia. Od-
były się również warsztaty pod hasłem: 
„Bezpieczne Dziecko”, na których dzieci 
uczyły się prawidłowych postaw wobec 
psów i  pro�laktyki ochrony własnego 
życia i zdrowia przy spotkaniu z groź-
nym zwierzęciem. Wszystko odbyło się 
w sposób praktyczny. Ponadto Kangurki 

w  ramach projektu zdrowia „Czystość 
i  higiena” uczestniczyły w  warsztatach 
w gabinecie stomatologicznym „Żyrafa 
Zębala” w Luboniu, których celem było 
uświadomienie, jak ważna jest higiena 
jamy ustnej. 

i szumią knieje”, „Serce w plecaku”, „Płonie 
ognisko w lesie”, „Gdy szedłem”, „Ogniska 
już dogasa blask”. Można było tego dnia 
usłyszeć także dźwięk trąbki, na której 
wygrywano kiedyś hymn oraz pieśni pa-
triotyczne. Podniosły nastrój uroczystości 
dopełniło mnóstwo zapalonych świeczek 
oraz wszystkie dekoracje w kolorze biało-
-czerwonym.

Każda grupa przygotowała swój 
indywidualny występ, który ekspo-
nował patriotyczne treści i  nadał 
temu dniu szczególne znaczenie – 
uzmysłowił wzajemne braterstwo 
młodych Polaków-przedszkolaków, 
poszanowanie dla tradycji i pamięć 
o bohaterach.

Iwona Kmiecik

cd.  
ze str. 
48

świat”. Eksperymentowaliśmy z kolora-
mi, jaki kolor powstanie przy połączeniu 
dwóch barw.
Qn Obchodziliśmy Dzień Pluszowego Mi-

sia. Dzieci przyniosły swoich ulubień-
ców, a były to misie brunatne i polarne, 
a z bajkowych: Puchatki, Misie Gumisie, 
Misie Uszatki, Miś Yogi i Colargol. Dzie-
ci bawiły się wspólnie cały ranek, a po 
południu przytulanki wraz z ich właści-
cielami powędrowały do domu.
Qn 30 listopada obchodziliśmy andrzejki. 

Przedszkolaki poznały różne wróż-
by. Wypowiadaliśmy magiczne sło-
wa, laliśmy wosk, który okazał  się 

dla milusińskich prawdziwą atrakcją, 
a najbardziej interpretacja powstałych 
z niego figur. Tego samego dnia, naj-
starsze dwie grupy przedszkolaków 
wybrały się na wycieczkę do Muzeum 
„Blubry” w Poznaniu, w którym dzię-
ki trójwymiarowym okularom dzieci 
mogły przenieść się w przeszłość i po-
znać bohaterów miejskich legend. Jest to 
niesamowite miejsce, w którym korzy-
sta się z najnowszych technologii. Poza 
mgłą, wiatrem, laserami, dzieci mogły 
poczuć nawet słodki zapach rogali świę-
tomarcińskich.

Małgorzata Perlińska-Baraniak

n
Warsztaty „Bezpieczne Dziecko” w przedszkolu „Kubuś Puchatek i Przyjaciele”
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Qn Listopad w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Kopernika 4 upłynął pod hasłem 
„Matematyka jest bardzo ważna w życiu”. 
Sześciolatki udowodniły podczas Olim-
piady Matematycznej, że dobrze sobie 
radzą z  dodawaniem, odejmowaniem, 
rytmami, orientacją przestrzenną i �gura-
mi geometrycznymi. Mimo iż konkuren-
cje nie były łatwe, przedszkolaki radziły 
sobie z nimi doskonale. Konkurs prze-
biegał w przyjaznej i wesołej atmosferze. 
Dzieci, które nie przeszły do kolejnego 

etapu, z entuzjazmem kibicowały swoim 
kolegom. Wszyscy uczestnicy olimpiady 
otrzymali kostki Rubika, które z pewnością 
pomogą im w rozwijaniu umiejętności 
logicznego myślenia. Matematyka – to 
również świat �nansów, w który wpro-
wadził przedszkolaki realizowany w na-
szym przedszkolu projekt pt.: „Finansowy 
Elementarz”. W  trakcie spotkań dzieci 
dowiedziały się, skąd się biorą pieniądze, 
jak oszczędzać i planować wydatki oraz 
jak rozsądnie je wydawać.

W Tajemniczej Wyspie - Listopad był 
kolejnym mie-
siącem pełnym 
dobrej zabawy, 
obchodziliśmy 
bowiem aż trzy 
imprezy. Pod-
czas Święta Po-
staci z  Bajek 
dzieci bawi-
ły się przebrane 
za  postacie 
z  bajek. Nato-
miast w  Dniu 
Marchewki 
przyszły ubrane 
na pomarań-
czowo i  brały 
udział w „mar-
chewkowych 
zabawach”, a po 
nich razem 
z nauczycielami i zaproszonymi rodzi-
cami robiły sok, surówkę oraz ciasto 
marchewkowe. Natomiast podczas Dnia 
Pluszowego Misia brały udział w grach, 
zabawach tanecznych oraz konkursach 
razem ze swoimi misiami. Ten miesiąc 
nie obył się również bez teatrzyków i wy-
cieczek. Dzieci były w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Luboniu i w salonie Volks-
wagena w Komornikach.
Qn Bardzo ważnym wydarzeniem było pa-

sowanie na przedszkolaka. To szczególny 
dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we 
wrześniu przekroczyły próg przedszkola, 
był to również ich pierwszy publiczny 

występ przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością. Dzieci prezentowały swoje 
umiejętności śpiewały, tańczyły, recyto-
wały wiersze, a potem złożyły uroczyste 
ślubowanie i zostały przyjęte do grona 
przedszkolaków.
Z okazji zbliżających  się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy, by ten czas był 
pełen atmosfery radości, wytchnienia 
i  zatrzymania od codziennego pędu. 
Życzymy, by Święty Mikołaj przyniósł 
Wam i  nam wszystkim najpiękniejszy 
prezent – dużo miłości!

(P TW)

n
Dzieci z przedszkola Tajemnicza Wyspa z nagrodami i dyplomami 
w konkursie matematycznym

n
 Pasowanie na przedszkolaka w Tajemniczej Wyspie

Qn Listopad w niepublicznym przedszkolu 
przy ul. Szkolnej ob�tował w wiele cie-
kawych wydarzeń. Zaczęliśmy od Święta 
Dyni. W tym radosnym dniu przedszko-
laki w dyniowych strojach poczuły  się 
jak na dyniowej farmie. Dzień był pełen 
atrakcji. Były tańce i zawody sportowe. 
Było także poznawanie wnętrza królowej 
warzyw. Po wydrążeniu powstały dynio-
we lampiony.
Qn Jak co roku Skrzatki obchodziły Mię-

dzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Tym 
razem hasłem przewodnim naszej imprezy 
był „Turniej na zamku króla”. Już od rana 
w przedszkolnych murach przechadza-
ły się piękne księżniczki, dzielni rycerze 
i dostojni królowie. Po śniadaniu dzieci 
przeniosły się za pomocą latającego dy-
wanu do krainy fantazji. Po przybyciu 

na miejsce miały za zadanie znaleźć za-
mek króla, pokonując po drodze wiele 
przeszkód i ciekawych zadań. Następnie 
rozpoczął się wielki bal.
Qn Odbył się kolejny z cyklu koncert Fil-

harmonii Pomysłów zatytułowany „Fantom 
Klawiaturnik”. W trakcie przedstawienia 
przedszkolaki zapoznały  się z  brzmie-
niem wielu instrumentów. Nie brako-
wało też muzycznych żartów i popisów 
aktorskich, wywołujących ogólną radość 
i salwy śmiechu.
Qn Kolejną atrakcją dla naszych milusiń-

skich był spektakl teatralny zatytułowany 
„Trzy magiczne słowa”. Dzieci śledząc losy 
młodego, niezbyt dobrodusznego księcia 
uświadomiły sobie, że dzięki trzem ma-
gicznym słowom: proszę, dziękuję i prze-
praszam oraz uprzejmością wobec innych 

Z Chatki Skrzatka

można w życiu wiele osiągnąć. Interak-
tywne, bardzo zabawne przedstawienie 
wszystkim bardzo  się podobało i  dało 
dzieciom możliwość stać się na chwilę 
prawdziwymi aktorami.
Qn Odbyła  się też jedna z  ważniejszych 

przedszkolnych uroczystości, a mianowi-
cie „Pasowanie na Przedszkolaka”. Ten dzień 
na długo zostanie w pamięci dzieci z grupy 
Skrzatki Gagatki oraz ich rodziców. W części 
artystycznej maluchy zaprezentowały efekty 
swojej dwumiesięcznej pracy, pokazując jak 
wiele już potra�ą. Następnie dzieci złożyły 
przyrzeczenie, a pani dyrektor dokonała 
uroczystego pasowania na przedszkolaka. 
Na zakończenie każde z dzieci otrzymało 
pamiątkowy dyplom i słodki upominek.
Qn Listopad zakończyliśmy obchodami 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

W tym dniu każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim małym lub dużym 
przyjacielem-misiem. Przedszkola-
ki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w  Misiowej Krainie. Dla 
dzieci w  tym dniu przygotowano 
wiele atrakcji:  ćwiczenia gimna-
styczne z misiami, zabawy i konkur-
sy. Przedszkolaki poznały historię 
święta, bawiły się przy piosenkach, 
były też pamiątkowe zdjęcia z plusza-
kami. W  przyszłym roku na pewno 
zaprosimy do przedszkola wszystkie 
najukochańsze misie, misiaczki, miśki, 
małe i duże, białe i brązowe i wspólne 
będziemy uczyć  się i bawić bo: „czy 
to jutro, czy to dziś, wszystkim jest po-
trzebny miś!”.

Anna Liebner
n
Balik z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Chatce Skrzatka

n
Święto Dyni w przedszkolu „Chatka Skrzatka”
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16 i 17 listopada w 397 wielkopolskich i lubu-
skich szkołach przeprowadzono wewnątrzsz-
kolny etap konkursów dla młodzieży szkolnej 
„Złota Żaba” i „Złota Żabka” 2017-18. O pre-
stiżową statuetkę i inne nagrody walczyło tym 
razem 11 099 uczestników (w samym Luboniu 
196 uczniów w  pięciu szkołach), wybierając 
dziedzinę konkursową: język polski i literaturę 
lub matematykę. Zwycięzcy etapu szkolnego 
wezmą udział w drugim etapie, który zostanie 
rozegrany w Swarzędzu 17 marca 2018 r.
To już 25. edycja „Złotej Żaby” (obecnie 
dla uczniów klas gimnazjalnych) i 18. edy-
cja „Złotej Żabki (dla najstarszych klas 
szkoły podstawowej), konkursów przepro-
wadzanych przez swarzędzką Fundację 
Edukacji Społecznej EKOS. Przy układaniu 
zadań konkursowych nauczyciele szkół 
społecznych prowadzonych przez Fundację 
współpracują z  pracownikami Instytutu 
Filologii Polskiej UAM i Katedry Matema-
tyki Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Poznaniu. 
Zamiarem organi-
zatorów jest pre-
miowanie tych, 
którzy łączą umie-
jętność logicznego 
i niestereotypowe-
go myślenia z wy-
obraźnią i gotowością szukania niebanal-
nych rozwiązań. Chcą też eksponować 
dobrą pracę nauczycieli z uczniami zdol-
nymi.
Konkursy są współ�nansowane przez Wo-
jewództwo Wielkopolskie oraz przez sa-
morządy powiatów, miast i  gmin, wśród 
nich przez Miasto Luboń. Na atrakcyjne 
nagrody składają się także sponsorzy pry-
watni. Patronat medialny nad konkursem 
sprawuje Radio Poznań.

Wojciech Pogasz
zastępca prezesa Zarządu Fundacji Edukacji 

Społecznej EKOS

Złote Żaba i Żabka
Konkursy wiedzowe dla uczniów – pierwszy etap 2017-18

We wszystkich lubońskich, publicz-
nych szkołach podstawowych funk-
cjonują gabinety pro�laktyki zdro-
wotnej. W związku z bardzo dużą 
liczbą uczniów korzystających ze 
sprzętu w  gabinetach, ulega on 
zużyciu. W związku z tym zasad-
ne jest uzupełnienie istniejących 
urządzeń oraz wymiana na nowe. 
Samorządy województwa wiel-
kopolskiego najpierw złożyły 
wnioski, a  następnie podpisały 
z  Wydziałem Zdrowia Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkiego 
umowy na dofinansowanie wypo-
sażenia szkolnych gabinetów pro-
filaktyki zdrowotnej. Kwota dofi-
nansowania w naszym wojewódz-
t w i e  w y n i e s i e  o g ó ł e m 
4 708 551,59 zł z przeznaczeniem 
na doposażenie gabinetów w szko-
łach publicznych. Wśród samorzą-
dów, które otrzymały dotację, zna-

lazł się również nasz luboński, któ-
ry w odpowiedzi na stosowny wnio-
sek Burmistrza otrzymał do�nan-
sowanie dla wszystkich pięciu pu-
blicznych szkół w naszym mieście. 
Ogólna kwota do�nansowania to: 
32 531,50 zł (SP 1 – 5 827,90 zł; SP 2 
– 6  693,90  zł; SP  3 – 6  661,90  zł, 
SP  4 – 6  656  90  zł; i  SP  5 – 
6  690,90  zł). Lubońskie placówki 
oświatowe przeznaczą do�nanso-
wanie na zakup sprzętu medyczne-
go, który zastąpi zużyty lub dopo-
saży istniejącą bazę. Jednym z wa-
runków otrzymania dotacji było 
złożenie oświadczenia, że gabinety 
pro�laktyki zdrowotnej w szkołach 
prowadzone są i  będą przez pod-
miot wykonujący działalność lecz-
niczą, udzielający zdrowotnych 
świadczeń gwarantowanych – pie-
lęgniarki szkolne.

PAW

Dotacje dla szkół
Na gabinety pro�laktyki zdrowotnej

Czwarty awans juniorów
Niedzielnym, wygranym 4:0 meczem 
z Gromem Plewiska 5 listopada juniorzy 
starsi TMS Stella Luboń zakończyli je-
sienne zmagania w lidze WZPN i czwar-
ty raz z  rzędu wywalczyli awans do 
grupy mistrzowskiej. W  wiosennych 
rozgrywkach sezonu 2017-2018 drużyna 
będzie walczyć z najlepszymi zespoła-
mi okręgu poznańskiego o  awans do 
ligi wojewódzkiej juniorów starszych 
i  miejmy nadzieję, że tym razem 
uda się jej ten cel osiągnąć. W rundzie 
jesiennej tylko raz została pokonana. 
Był to pierwszy mecz na początku 
rozgrywek, po powrocie z obozu przy-
gotowawczego. Potem ze spotkania na 
spotkanie było już coraz lepiej i oprócz 
zremisowanego meczu z TPS-em Wi-
nogrady, pozostałe Stella wygrała. 
W ośmiu meczach grupowych zdoby-

ła 19 punktów, strzela-
jąc 31 bramek i tracąc 
9, co pozwoliło jej 
uzyskać awans do gru-
py mistrzowskie j . 
Przed rundą wiosenną 
juniorów czeka więc 
dużo pracy, aby dobrze 
przygotować  się do 
wiosennej walki o ligę 
wojewódzką. Oprócz 
treningów na wła-
snych obiektach, ju-
niorzy udadzą się na 
tygodniowy, zimowy 
obóz przygotowawczy, 
aby również tam szli-
fować formę przed roz-
grywkami. W drużynie 
widać zgranie i zdrową rywalizację oraz 
duże zaangażowanie zawodników, za-

równo na treningach, jak i podczas me-
czy. Kilku zawodników zadebiutowało 
z pozytywnym efektem w drużynie se-
niorów i  będą mogli liczyć na kolejne 
takie powołania. Warto dodać, że w ze-
spole juniorów starszych mogą grać 
w  tym sezonie chłopcy urodzeni 
w  roku 1999 i  młodsi, a  kadra Stelli 
składa się głównie z zawodników uro-
dzonych w 2000 i 2001 oraz 2002 r., co 
pozwoliło zbudować drużynę i  grać 
przez 2-3 sezony, zanim tra�ą do zespo-
łów seniorskich. Całej drużynie nale-
żą się gratulacje za dobre wyniki w ru-
dzie jesiennej. Oby po wiosennych roz-
grywkach w  Luboniu zagościła liga 
wojewódzka, ponieważ Stella jako jedy-
na w mieście posiada drużynę juniorów 
starszych.    Dawid Paprocki

Stella w Luboń Cup
W niedzielę, 26 listopada, zawodnicy rocz-
nika 2009 brali udział w Turnieju Luboń 
Cup. Bronili pucharu zdobytego w ubie-
głym roku. Odnieśli pewne 3 zwycięstwa 
w  grupie i  wygrali swoją grupę (Stella 
Luboń – Warta Poznań 5:1; Stella Luboń 
– Talent Poznań 4:0; Stella Luboń – Red 
Box Suchy Las 2:1). W  pół�nale Stella 

pokonała 2:1 debiutujący w Luboń Cup 
zespół Zjednoczonych Przytoczna. W dru-
gim pół�nale, po bardzo wyrównanym 
meczu, Chrobry Gniezno zwyciężył War-
tę II Poznań 1:0. Mecz o trzecie miejsce 
był popisem skuteczności zawodników 
Zjednoczonych. Pokonali „zielonych” 3:0 
i w debiucie załapali się na przysłowiowe 
„pudło”. Finał to walka o  każdy metr 
boiska. Minimalnie lepsza okazała  się 
Stella, wygrywając z Chrobrym 1:0. Pa-
tryk Różewski ze Stelli został uznany 
najlepszym zawodnikiem turnieju rocz-
nika 2009. Cyprian Łunkiewicz ze Zjed-
noczonych wywalczył koronę króla 
strzelców. Borysowi Frąckowiakowi 
z  Warty przypadł tytuł najlepszego 
bramkarza. Nagroda specjalna tra�ła 
do Maksa Staniszewskiego z Concordu 
Murowana Goślina. Dwie jego koleżan-
ki klubowe: Zuzia Siwak i Ania Pieczyń-
ska otrzymały specjalne wyróżnienia. 
Do szóstki Gwiazd wybrano bramkarza 
Filipa Meise (Zjednoczeni) oraz zawod-
ników z  pola – Marcela Malanowicza 
(Warta), Franka Adamczaka (Kotwica 
Kórnik), Stasia Jacków (Stella), Jakuba 
Żagla (Zjednoczeni) i Filipa Wiechciń-
skiego (Chrobry Gniezno).

Stella – młodzież

n
Juniorzy starsi ze Stelli z rocznika 2000 awansowali do grupy mistrzowskiej w swojej lidze

Druzyna 
Stelli rocznik 
2008-2009 
z pucharem 
za 1. miejsce 
w rozgryw-
kach Luboń 
Cup w swo-
jej grupie 
wiekowej

n
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Finał rozgrywek
11 listopada Stella gościła u lidera grupy 
– Czarnych Czerniejewo – któremu 
uległa 4:1. Bramkę zdobył Marcin Ogro-
dowczyk. 18 listopada zawodnicy ze 
Szkolnej rozegrali ostatnie, zaległe spo-
tkanie w rundzie jesiennej z rezerwami 
Polonii Środa. Pierwotnie ten mecz miał 
być rozegrany na boisku przy ul. Szkol-
nej, jednak z powodu rozpoczętych prac 
na obiektach Stelli rozegrano go w Śro-
dzie Wielkopolskiej. Zawodnicy rezerw 
Polonii to bardzo solidny, czołowy zespół 
tych rozgrywek. Natomiast młody zespół 
z Lubonia, w którym w tej rundzie wy-
stępują w  dużej mierze sami juniorzy, 
zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. 
Obserwując drużyny podczas meczu nie 
sposób było zauważyć jakąś różnicę 
w grze pomiędzy nimi, a nawet wypada 
stwierdzić, że w większości przeważali 
lubonianie, którzy swoimi groźnymi 
akcjami sprawiali obrońcom gospodarzy 
dużo kłopotów. Jednak do przerwy pro-
wadzenie uzyskali Poloniści. Druga od-

słona była kontynuacją wspa-
niałej gry lubonian. Gdy go-
spodarze zdobyli drugą bram-
kę, absolutnie nie załamało to 
młodzieżowców z  Lubonia, 
którzy strzelili kontaktowego 
gola na 2:1 (Jakub Małkowski). 
Chwilę później, po rzucie kar-
nym było już 2:2 (arbiter do-
patrzył się faulu na zawodni-
ku Stelli). Wykonawcą był 
Mohamed Amine Tayachi. Gdy wyda-
wało się, że spotkanie zakończy  się 
sprawiedliwym podziałem punktowym, 
zawodnik Polonii uderzył bardzo silnie 
i po rykoszecie piłka wpadła do bram-
ki Stellowców. Pomimo pechowej po-
rażki 3:2 młody zespół Stelli (wystąpi-
ło aż siedmiu juniorów) pokazał cha-
rakter i dużą wolę walki. Jego gra na-
pawa wielkim optymizmem przed 
rundą rewanżową. Jeżeli chłopcy solid-
nie przepracują przerwę zimową, to 
będziemy spokojni o utrzymanie zespo-
łu w A-klasie.

W końcówce najlepiej

Po meczu trener Sebastian Kleiber po-
wiedział: To był najlepszy mecz Stelli w tej 
rundzie. Mimo porażki jestem bardzo 
zadowolony z  postawy swojej drużyny 
grającej z bardzo wymagającym rywalem. 
Chłopcy potra�li podnieść  się z wyniku 
0:2 i  doprowadzić do remisu. Po kilku 
minutach powinniśmy nawet prowadzić 
3:2, lecz �nalizujący niezłą, składną akcję 
Damian Konieczny minimalnie przestrze-
lił. Potem to gospodarze w dość przypad-
kowy sposób po rykoszecie zdobyli zwy-
cięskiego gola. To spotkanie w  pełnym 
wymiarze czasowym rozegrało siedmiu 

juniorów, którzy pokazali  się z  bardzo 
dobrej strony. Najbardziej chciałbym wy-
różnić Jakuba Małkowskiego, który uda-
ny występ okrasił super bramką.

Podsumowanie
W sezonie jesiennym 2017-2018 Stella 
rozegrała 12 meczy, odniosła 1 zwycię-
stwo, uzyskała 3 remisy i doznała 8 po-
rażek. W  sumie zdobyła 6 punktów, 
strzeliła 18 bramek, tracąc 35. Bramki 
dla Stelli zdobyli: Daniel Baran (6), Mar-
cin Ogrodowczyk (3), Dawid Jurga (3), 
Mohamed Amine Tayachi (2), Marcin 
Mroczyński, Daniel Smulkowski, Jakub 
Małkowski (po jednej) oraz jedna samo-
bójcza.

Władysław Szczepaniak

n
Spotkanie Stelli z rezerwami Polonii Środa 18 listopada   fot. Władysław Szczepaniak

Tabela A-klasy Grupa I

Czarni Czerniejewo  13  34  61:19
IKP Olimpia Poznań  13  30  33:12
Polonia II Środa Wlkp.  13  26  44:15
Phytopharm Klęka  12  21  14:12
Pogoń Książ Wlkp.  13  21  31:41
Pelikan Niechanowo  13  20  25:19
Lider Swarzędz  13  18  35:19
Lechita Kłecko  13  17  27:27
Piast Łubowo  13  15  29:35
Clescevia Kleszczewo  13  13  21:35
Jurand Koziegłowy  13  11  17:32
Maratończyk Brzeżno  13  9  13:41
Stella Luboń  12  6  18:35
Kłos II Zaniemyśl  13  6  12:28

W.S.

Czy będzie Pan kandydował do zarzą-
du nowej kadencji?

Będę kandydował do zarządu w zbliża-
jących się wyborach. Uważam, że to, co 
zrobiłem, jest na plus. Wszystkiego nie 
dało się zrealizować, wiadomo na wszyst-
ko potrzeba czasu. Poza tym rodzice 
i  sponsorzy przez cały czas twierdzą 
i przekonują mnie, że to, co robię, powi-
nienem przynajmniej przez następną 
kadencję kontynuować.

Co udało się Panu zrealizować podczas 
mijającej kadencji?

Na pewno zmieniło się szkolenie mło-
dzieży i dzieci. Zanim zostałem preze-

sem był to jeden 
z  moich priory-
tetów. Wcześniej 
w  klubie były 2 
drużyny i treno-
wało 30 zawod-
ników. Dziś do 
rozgrywek 
WZPN jest zgło-
szonych ok. 150 
zawodników i za-
wodniczek. 
Mamy 8 drużyn 
młodzieżowych 
plus drużynę se-
niorów. Udało nam się ubrać wszystkie 
drużyny w  takie same stroje, byśmy 
byli rozpoznawani. Myślę, że kluby 

Będę kandydował
Przed wyborami w klubie TMS Stella Luboń poprosiliśmy prezes Dawida 
Paprockiego o odpowiedzi na kilka pytań

z Wielkopolski poważniej podchodzą 
do rywalizacji ze Stellą i  liczą  się 
z nami. Udało się doprowadzić chło-
paków z  rocznika 2000 do wieku ju-
niora. W 2013 r., kiedy zostałem pre-
zesem, ta grupa była najstarszą w Stel-
li. Teraz jest bezpośrednim zapleczem 
dla drużyny seniorów. Udało nam się 
stworzyć dobre warunki dla rozwoju 
dzieci i młodzieży. Kilku zawodników 
wypromowaliśmy ze Stelli do lepszych 
klubów, w których są podstawowymi 
graczami.

Co można by poprawić, by klub jeszcze 
lepiej funkcjonował w  przyszłych la-
tach?

Trzeba położyć jeszcze większy nacisk 
na rozwój grup młodzieżowych. Stwo-
rzyć lepszą drużynę seniorów, której siłą 
będą wychowankowie naszego klubu. 
Myślę, że w niedalekiej przyszłości Stel-
lę czeka awans do klasy wyżej. Niedługo 

powinna ulec zmianie baza klubu. Na 
boisku ma być zamontowane oświetle-
nie, a  obok powstanie orlik, co na 
pewno usprawni funkcjonowanie klu-
bu pod względem organizacyjnym. 
W  następnych 4.  latach klub jeszcze 
bardziej  się rozwinie i  powinien po-
siadać już każdą grupę wiekową, od 
5-latków do seniorów. Myślę, że za 
kilka lat Stella Luboń będzie jeszcze 
lepszą i  rozpoznawalną marką, nie 
tylko w regionie, ale również w Polsce. 
Marzeniem moim jest, by za kilka lat 
nasi wychowankowie przebijali się do 
topowych klubów w Polsce, z czego by-
libyśmy dumni. Chcielibyśmy przycią-
gnąć więcej sponsorów i  ludzi dobrej 
woli, którzy doceniliby pracę, jaką wy-
konujemy z pasją, zaangażowaniem i po-
święceniem. Naszym marzeniem jest 
stworzyć pod względem organizacyjnym 
i sportowym klub, który będzie godny 
do naśladowania.

rozmawiał: Władysław Szczepaniak

n
Dawid Paprocki   
fot. arch. Władysław 
Szczepaniak

n
Zdjęcie grupowe Stelli z meczu z Polonią II Środa. Stoją od lewej: Maciej Łukaszewski – kierownik zespołu, Marcin Ogro-
dowczyk, Arkadiusz Nowicki, Jakub Łukaszewski, Jakub Dymiński, Adam Mikołajczyk, Patryk Łukaszewski, Kamil Danie-
lewicz, Sebastian Kleiber – trener. Klęczą od lewej: Jan Tietz, Bartosz Antkowiak, Mateusz Tryba, Daniel Smulkowski, 
Mohamed Amine Tayachi, Jakub Małkowski, Damian Konieczny   fot. Władysław Szczepaniak
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11 listopada, w ostatnim meczu w run-
dzie jesiennej 2017 Luboński Klub Spor-
towy odniósł przy ul. Rzecznej pierwsze 
zwycięstwo wywalczone w meczu ligo-
wym w klasie okręgowej, pokonując Kłos 
Zaniemyśl 3:2. Bramki zdobyli: Dominik 
Antkowiak, Paweł Biliński, Damian 
Krzyżaniak. Goście do przerwy wygry-
wali 1:2, ale lubonianie nie przestraszy-
li się prowadzeniem zawodników z Za-
niemyśla i  w  drugiej części meczu nie 
tylko doprowadzili do remisu na 2:2 
ostatecznie pokonując przeciwników. 
W ten sposób dopisali sobie, jakże waż-
ne dla układu w tabeli, 3 punkty, które 
są dobrym prognostykiem przed rundą 
rewanżową. Z kronikarskiego obowiąz-
ku musimy dodać, że ostatnie zwycię-
stwo w IV lidze lubonianie odnieśli 24 
września 2016 r., pokonując Pogoń Łob-

żenicę 3:2. Od ostatniego zwycięskiego 
meczu kibice LKS-u musieli więc czekać 
na zwycięstwo swojego zespołu prawie 
14 miesięcy, a licząc czas gry – aż 2 970 
minut!
Po sezonie jesiennym sytuacja LKS-u 
w tabeli nie jest najlepsza. Zwycięstwo 
z Kłosem zmniejszyło wprawdzie dystans 
punktowy do zespołów sąsiadujących, 
ale zespół luboński czeka trudna walka 
o utrzymanie w klasie okręgowej. Wie-
rzymy, że przy pełnej mobilizacji i do-
brze przepracowanej przerwy zimowej 
działacze i  nowy szkoleniowiec zrobią 
wszystko, by od nowej rundy znów zo-
baczyć zespół LKS-u w klasie okręgowej.
W sezonie jesiennym 2017, w 13. roze-
granych meczach LKS odniósł dwa zwy-
cięstwa, w tym jeden walkower przyzna-
ny w meczu wyjazdowym z Concordią 

Murowana Goślina. 
Zawodnicy z Rzecznej 
uzyskali dwa remisy 
i  doznali dziewięciu 
porażek. W  sumie 
zdobyli 8 punktów, 
strzelili 17 bramek, 
tracąc 29. Bramki dla 
LKS-u zdobywali: Łu-
kasz Małolepszy (6), 
Damian Krzyżaniak 
(3), Paweł Biliński (3) 
oraz Piotr Kowalak, 
Dominik Antkowiak, 
Ł u k a s z  L e k i e r 
i  Krzysztof Piskuła 
(po jednej).

Władysław  
Szczepaniak

SPORT

12 listopada Pogrom Luboń rozgromił 
na własnym boisku zespól Same Kozaki 
Dobra 8:0. Bramki zdobyli: Maciej Ma-
tuszalski (2), Michał Jankowski (2), Da-
wid Kubiak, Jakub Lewandowski, Raj-
mund Sobkowiak, i Łukasz Kałużny (po 
jednej). 19 listopada, w ostatnim meczu 
w  rundzie jesiennej, Pogrom pokonał 
3:1 na wyjeździe zespół „Jastrząb Rud-
niki”. Bramki zdobyli Michał Jankowski 
(2) i Dawid Kubiak.

Jak  się okazało, najlepszym zespołem 
wśród lubońskich drużyn seniorskich 

w  rundzie 
jesiennej 
2017 oka-
zał  się nie-
wątpliwie 
Pogrom Lu-
boń wystę-
pujący w B-
-klasie, któ-
ry powtó-
rzył swój 
sukces 
z  ubiegłego 
roku, po-

nownie zajmując na koniec 
jesiennej rundy 3.  miejsce 
w grupie z pięknym dorob-
kiem punktowym. Pogrom 
okazał się najbardziej bram-
kostrzelny w swojej grupie. 
Lubonianie mają do lidera 
tylko dwa punkty straty. Wi-
dać, że w  tym zespole jest 

Pogrom najlepszy

nadal duży potencjał i wspaniały kolek-
tyw, dlatego kibice i działacze liczą na 
awans pupili w 2018 roku do klasy A.
W sezonie jesiennym 2017 Pogrom roze-
grał 12 meczy, w których odniósł 8 zwy-
cięstw, 2 remisy i  2 porażki. W  sumie 
zdobył 26 punktów, strzelił 57 bramek, 
tracąc 21. Bramki dla Pogromu zdobywa-
li: Maciej Matuszalski (16), Dawid Kubiak 

(12), Anatoli Shevchenko (5), Michał Jan-
kowski (5), Krystian Konieczka (3), Jan 
Wierzbiński (3), Daniel Powierża (3), 
Adam Wiśniewski (2), Rajmund Sobko-
wiak (2) oraz Damian Kałużny, Jakub 
Kasperczak, Krzysztof Gorczyński, Rado-
sław Zborowski, Jakub Lewandowski i Łu-
kasz Kałużny (po jednej).

Władysław Szczepaniak

Tabela klasy B, grupa III

 1.  Zawisza Dolsk  12  28  44:7
 2.  Poznań FC  12  27  47:13
 3.  Pogrom Luboń  12  26  57:21
 4.  KSGB Manieczki  12  25  46:11
 5.  Przemysław Poznań  12  25  48:11
 6.  UKS Śrem  12  22  44:17
 7.  Okoń Sapowice  12  15  25:36
 8.  KS Szczytniki  12  15  30:37
 9. Odlew Poznań  12  11  18:33
 10.  Jastrząb Rudniki  12  11  28:29
 11.  Orły Plewiska  12  9  23:23
 12.  Same Kozaki Dobra  12  6  14:66
 13.  Skra Wlkp. Otusz  12  3  6:126

W.S.

LKS walczy o utrzymanie

Tabela klasy okręgowej Poznań Wschód

 1.  Zjednoczeni Trzemeszno  13  36  33:8
 2.  1922 Lechia Kostrzyn  13  27  32:18
 3.  Vitcovia Witkowo  13  25  27:21
 4.  Wiara Lecha Poznań  13  25  40:21
 5.  OTPS Winogrady Poznań  13  21  28:21
 6.  Avia Kamionki 13 20 28:27
 7.  Poznańska 13 Poznań  13  18  28:28
 8.  Piast Kobylnica  13  17  20:28
 9.  Concordia Murowana Goślina  13  15 22:25
 10.  Kłos Zaniemyśl  13  15  21:24
 11.  Warta Śrem  13  11  24:44
 12.  Wielkopolska Komorniki  13  10  15:29
 13.  Orkan Jarosławiec  13  9  18:30
 14.  Luboński KS  13  8  17:29

W.S.

Od dnia 5 grudnia szkoleniowcem 
seniorów Lubońskiego KS-u został 
Jacek Pasek, który przez ostatnie nie-
pełne 2 lata pełnił tę funkcję w Vitco-
vii Witkowo. Nowy trener swoją pra-
cę rozpocznie z zawodnikami od 15 
stycznia 2018 r.

W.S.

Nowy trener LKS-u

Jacek Pasek – 
nowy trener 
LKS-u   fot. marta-
miedzychod.
futbolowo.pl 

n

Zgodnie z wieloletnią tradycją, pierwszy mecz piłkarski w nowym roku, od-
będzie się w Luboniu, na boisku Stelli. Aktorami piłkarskiego spektaklu będą: 
obecny seniorski zespół TMS Stella Luboń i byli zawodnicy tego żabikowskie-
go klubu – oldboje. Emocje z pewnością sięgną zenitu. Mecz rozpocznie się 
1  stycznia 2018  r. punktualnie o  godz.  12 na boisku przy ulicy Szkolnej. 
W  imieniu zawodników zapraszamy wszystkich sympatyków i  kibiców do 
przybycia i dopingowania. Organizatorami spotkania są Arkadiusz Nowicki, 
Maciej Łukaszewski oraz Marcin Mroczyński.

Vinci
TMS Stella Luboń – TMS Stella Luboń Oldboys – 1.01.2018, godz. 12

Mecz Noworoczny

Walne w Stelli

We wtorek, 19 grudnia, o godz. 19 w małej sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
klubu TMS Stella Luboń. W imieniu prezesa wszystkich członków stowa-
rzyszenia zapraszamy na zebranie.

Zarząd

n
Pogrom Luboń, górny rząd, od lewej: Michał Marczak, Szymon Owsianny (prezes), Sebastian Michalak (wicepre-
zes), Radosław Zborowski, Michał Jankowski, Krzysztof Garczyński, Maciej Matuszalski, Mariusz Krysiak, Bartosz 
Machura, Anatolli Shevchenko, Jakub Kasperczak, Rajmund Sobkowiak (trener). Dolny rząd, od lewej: Marek 
Christoph, Mateusz Lulka, Daniel Powierża, Tomasz Kubiak, Dawid Kubiak, Jasiek Wierzbiński, Adam Wiśniewski, 
Krystian Konieczka   fot. Izabella Chodorowska
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Qn W Bratysławie rozegrano turniej Slo-
vak Cadet Open  2017 z  udziałem 137 
zawodników (65 kadetów, 72 kadetki) 
z 23 krajów. Wśród nich duet z Lubonia 
– Zuzanna Sułek i Patryk Pyśk. Polacy 
wzięli udział w  turnieju drużynowym, 
gry podwójnej i pojedynczej.

Qn W Poznaniu odbył się II Wojewódzki 
Turniej Kwali�kacyjny Kadetów i Kadetek. 
3. miejsce wśród chłopców zajął młodzik, 
Damian Pyśk. Zwycięzcą w kategorii ka-
detek okazała się Weronika Dombka, tym 
samym awansowała do 2. Grand Prix Polski 
Kadetów (Wałbrzych, 24-26.11.2017). Li-
mit imienny do turnieju ogólnopolskiego 
posiadają sklasy�kowani na pozycjach 3-4 

w Polsce – Zuzanna Sułek i Patryk Pyśk. 
Poza Weroniką Dombką wśród 28 zawod-
niczek z LKTS wystąpiły: Natalia Piechota 
(4.  miejsce), Julia Gładysz (8), Wiktoria 
Frelich (11-12), Ola Wasinkiewicz (15-
16). Lubonianie sklasy�kowani w grupie 
52 zawodników na dalszych miejscach: Jan 
Stando (13-14), Mikołaj Zrol (25-28), Fi-
lip Borowiak (25-28), Kacper Zrol (33-36), 
Michał Antkowiak (33-36), Ignacy Boga-
jewski (45-48).

Qn Drugi cykl Grand Prix Wielkopolski 
sezonu 2017-2018 rozgrywek pod patro-
natem Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego (WZTS) rozpoczął się w Czarn-
kowie 29 października. Rywalizację za-
inicjowali młodziczki i młodzicy. Nasi 
reprezentanci stoczyli wiele stojących na 
wysokim poziomie pojedynków. Najlepiej 
zaprezentowała się Julia Gładysz, która 
zajęła 4. miejsce. Damian Pyśk uzyskał 
limit punktów. Innym do zajęcia lepszych 
miejsc zabrakło niewiele. Wśród 31 za-
wodniczek Ola Wasinkiewicz była 13-14, 
a w grupie 52 chłopców: Michał Antko-
wiak (9-10), Kacper Zrol (17-20), Filip 
Borowiak (17-20), Jan Stando (17-20).

Qn W 1. Grand Prix Polski Seniorek i Se-
niorów na obiektach Centrum Szkole-

nia PZTS im. Andrzeja Grubby 
w Gdańsku 27-29 października 
startowali Joanna Spychała i Maciej 
Wiśniewski. W turnieju głów-
nym reprezentowała nas Joan-
na Spychała. Maciej Wiśniewski 
grał w turnieju eliminacyjnym.

Qn Ola Wasinkiewicz wygra-
ła czwarty raz z  rzędu turniej 
„Szukamy Talentów” w  Obje-
zierzu i tym samym zapewniła 
sobie 1. miejsce w klasy�kacji 
końcowej edycji 2017 r.

Qn Damian Pyśk zajął 3. miejsce 
podczas 2.  Grand Prix Polski Mło-

dzików w  Bilczy rozegra-
nego 10-12 listopada. To 
największy sukces Damia-
na. Po raz pierwszy awanso-
wał do czołowej „8” w Polsce 
i do tego zakończył zawody 
z brązowym medalem. Ry-
walizował ze starszymi od 
siebie, dlatego wyniki tym 
bardziej cieszą. W półfinale 
przegrał z Mateuszem Zalew-
skim, zdecydowanie najlep-
szym młodzikiem w Polsce, 
który triumfował w turnieju 
bez straty seta. Oprócz Da-
miana w turnieju startowała 
młodziczka, Julia Gładysz. 
Awans do turnieju głównego 
musiała wywalczyć w elimi-
nacjach. Była bardzo blisko 
osiągnięcia tego celu, prze-
grała jednak grę decydującą.

Qn 18 listopada w Objezierzu ro-
zegrano 2. cykl zawodów woje-
wódzkich. Na starcie w kategorii 

juniorów stanęło 38 zawodników i 26 za-
wodniczek. Awans na zawody ogólnopolskie 
w Ostródzie (8-10.12) wywalczyły: Maja 
Zielińska i Zuzanna Sułek. Rozegrano też 

Z LKTS-u
Zawodnicy Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena Luboń 
w rozgrywkach w Wielkopolsce i w kraju

turniej skrzatów, 
w którym starto-
wali najmłodsi 
wychowankowie 
LKTS-u. W staw-
ce 13. skrzatów 
z województwa 
wystartowali 
Bartosz Sułek 
i  Adam Jaku-
bowicz. Zajęli 
odpowiednio 
5. i  3. miejsce. 
Wyniki pozo-
stałych junio-
rek: Anita Chudy 
(3), Aleksandra 
Wasinkiewicz 
(11-12), Kinga 
Rogalka (13-
14) i juniorów: 
Patryk Pyśk (5), 
Kacper Zrol (27-
28, Mikołaj Zrol 
(37-38).

Qn Anita Chu-
dy i  Maciej 
Wiśniewski 
zwyciężyli w  2.  Grand Prix Wiel-
kopolski Seniorów WZTS w Złotowie 
i awansowali do Grand Prix Polski. 
W turnieju wystartowało ponad 50 
zawodników z całego województwa. 
To największy sukces w karierze Anity 
i Macieja podczas zawodów senior-
skich. Po raz pierwszy zawodnicy 
LKTS-u zajęli w tej kategorii pierw-
sze miejsca. 3. lokata przypadła naj-
bardziej utytułowanej zawodniczce 
LKTS-u – Joannie Spychale. Wyniki 
innych lubonian: Daniel Welke (19-
20), Michał Deigsler (23-24), Tomasz 
Magnucki (25-26), Piotr Kołdyka 
(27-28), Hubert Spychała (39-40), 
Grzegorz Nowak (39-40).

Qn Zuzanna Sułek zajęła 8., a Patryk Pyśk 
11. miejsce w 2. Grand Prix Polski Kadetek 
i Kadetów w Wałbrzychu rozegranym 24-
26 listopada. W zawodach tych, w stawce 
ponad 200 uczestników, startowało 6 re-
prezentantów LKTS-u: Zuzanna Sułek, 
Weronika Dombka, Julia Gładysz, Natalia 
Piechota, Wiktoria Frelich i Patryk Pyśk. 
Natalia, Wiktoria i Julia walczyły w elimi-
nacjach. Awansowała Natalia. W turnieju 
głównym bardzo niewiele do awansu do 

najlepszej „32” zabrakło Weronice. Po 
spektakularnej walce Zuzanna oraz Patryk 
awansowali do najlepszej „16”. Ostatecznie 
zajęli słabsze miejsca, niż w poprzednim 
Grand Prix Polski (3.), ale wpływ na to 
miały problemy zdrowotne.

Dzięki naszym młodym zawodnikom, 
którzy startują zawsze z nazwą swo-
jego miasta na koszulkach, Luboń 
staje się znany w świecie tenisa sto-
łowego jako prężny ośrodek kształ-
cący młodzież w  tej wymagającej 
dyscyplinie. Uczestnictwo w progra-
mie „FUNdamenty Tenisa Stołowego” 
Jerzego Grycana i systematyczne tre-
ningi dają nadzieję na dalszy rozwój. 
Składamy gorące podziękowania 
sponsorowi naszego klubu – firmie 
LUVENA SA, która stworzyła moż-
liwość treningu najmłodszym mi-
strzom w swojej sali.
3.  Grand Prix Polski, podobnie jak 
w poprzednim sezonie, zostanie roze-
grane w Drzonkowie w ostatni week-
end marca 2018 r., więc jest dużo cza-
su na przygotowania do końcowej 
części sezonu.

Piotr Ciszak

n
Maciej Wiśniewski w klubowym szaliku 
– mistrz Wielkopolski Seniorów i nasz 
reprezentant w 1. Grand Prix Polski 

n
Skrzaty z trenerem na Grand Prix Wielkopolski. Z le-
wej Adam Jakubowicz z dyplomem i pucharem za 
3. miejsce

n
Lubońska reprezentacja kadetów na Grand Prix WZTS

n
Podium 2. Grand Prix Wielkopolski Juniorek i Juniorów zdomino-
wały lubonianki: 1. Maja Zielińska, 2. Zuzanna Sułek i 3. Anita 
Chudy



12/2017

55

Red Box Suchy Las, 
Zjednoczeni Przy-
toczna, UKS Talent, 
Nielba Wągrowiec 
i  po dwa zespo-
ły Warty Poznań 
i Kotwicy Kórnik. 
Puchar zdobyty 
w  ubiegłym roku 
obronili zawodnicy 
Stelli Luboń (czytaj 
na str. 51). Do szóst-
ki Gwiazd wybra-
no Stasia Jackowa 
ze Stelli.
Qn Najlepszy 

w pierwszym tur-
nieju Luboń Cup 
rocznika 2010 roze-
granym 27 listopa-
da okazał się Pro-
gres Gorzów. Dru-
gie miejsce zajęła 
Nielba Wągrowiec, 
a 3. – UKS Talent 
Poznań. Stella Luboń znalazła się wśród 
12 zespołów na 12. miejscu. Padło rów-
no 100 bramek. Było mnóstwo emocji. 
Aż 4 razy o awansie decydowały karne 
i dopiero dodatkowa rywalizacja wy-
łoniła króla strzelców.
Qn Ciekawa rywalizacja toczyła  się 3 

grudnia. Rywalizowały zespoły z rocz-
nika 2008. Widać, że praca z młodzieżą 
w  klubach uczestniczących w  Luboń 
Cup stoi na coraz wyższym poziomie. 
Wyrównana rywalizacja, mało remisów 
i bardzo ciekawe końcowe rozstrzygnię-
cia – to charakteryzowało ten turniej. 
Zespół UKS Śrem okazał się najlepszy. 
Podopieczni trenera Sebastiana Biało-
brzeskiego w meczu finałowym poko-
nali w rzutach karnych Dwójkę Gubin. 
W meczu o 3. miejsce Warta Poznań 
zwyciężyła Lipno Stęszew. Stella Luboń 
znalazła się na 12., ostatnim miejscu.
Qn W sobotę, 9 grali zawodnicy rocznika 

2007 ze Stelli Luboń, Wielkopolski Ko-
morniki, Mieszka Gniezno, Chrobrego 
Gniezno, UKS Concord Murowana Go-
ślina, Warty Poznań, Luboński KS, MKS 
Trzemeszno, UKS Śrem, Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, Progres Gorzów i Red 
Box Suchy Las (wyniki – w przyszłym 
miesiącu).

Marek Giese
LOSiR

SPORT

Już po raz czwarty podczas Lubońskiego 
Biegu Niepodległości odbył się konkurs 
„Mistrz Kibicowania”, zorganizowany 
z myślą o lokalnych szkołach podstawo-
wych. Każda z placówek miała wyzna-
czoną na trasie strefę kibica, w celu do-
pingowania uczestników rywalizacji. 
Jako organizatorzy z  dumą możemy 
stwierdzić, że zainteresowanie konkur-
sem, z roku na rok przerasta nasze ocze-
kiwania. Dla wielu szkół stał  się już 
tradycją, a w strefach kibica licznie gro-
madzą się uczniowie, nauczyciele oraz 
całe rodziny. „Z kibicowania Luboń 
słynie” – jak powiedział mam jeden 
z uczestników biegu.
Dla wszystkich biorących udział w kon-
kursie czekały nagrody:

1. miejsce: 600 zł na zakup sprzętu spor-
towego, ufundowane przez organizatora 
biegu – �rmę „Ronin Running” – plus 
zwiedzanie bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Krzesinach,
2. miejsce: 600 zł na zakup sprzętu spor-
towego przekazane przez �rmę MVP 
Mirosław Puczkarski,
3. miejsce: 500 zł na zakup sprzętu spor-
towego od �rmy HANASPED,
4. miejsce: 400 zł na zakup sprzętu spor-
towego ufundowane przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych,
5. miejsce: 300 zł na zakup sprzętu spor-
towego sponsorowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Najlepsi kibice Dodatkowo wszystkie szkoły otrzymały 
darmowe bilety na mecz Lecha Poznań 
z Wisłą Płock, który odbył się 26 listopada.
O zwycięstwie w rywalizacji decydowa-
li uczestników biegu, w głosowaniu in-
ternetowym. Po raz trzeci z rzędu wy-
grała Szkoła Podstawowa nr  4. Warto 
także wspomnieć o  Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga”, które tradycyjnie 
wspierało biegaczy i otrzymało od nas 
wyróżnienie.

Szczegółowe wyniki
1. Szkoła Podstawowa nr  4 im. prof. 

Adama Wodziczki – 145 pkt
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. bł. Ed-

munda Bojanowskiego – 126 pkt
3. Szkoła Podstawowa nr 5 – 125 pkt
4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta 

hr. Cieszkowskiego – 123 pkt

5.Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby – 108 pkt

Adam Chudzicki
Dyrektor Lubońskiego Biegu Niepodległości

Hanna
Style

W sezonie 2018-2019 zostanie wpro-
wadzona reforma piłkarskich rozgry-
wek seniorskich. Na stronach Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej są już 
wstępnie określone zasady awansów 
i spadków drużyn w poszczególnych 
ligach. Już dziś, jako ciekawostkę mo-
żemy podać, że gdyby lubońskie ze-
społy zakończyły nowy sezon (czerwiec 
2018) na miejscach, które aktualnie 
zajmują w tabelach, to Luboński Klub 

Sportowy spadłby z  klasy okręgowej 
do klasy  A. Stella Luboń utrzymała-
by  się w  A  klasie, a  Pogrom Luboń 
z trzeciego miejsca w klasie B awanso-
wałby do klasy wyżej. Pierwszy raz 
w historii lubońskiej piłki mielibyśmy 
wówczas sytuację, że wszystkie trzy 
nasze drużyny występowałyby w jednej 
grupie (A klasie), w której z pewnością 
doszłoby do spotkań derbowych!

Władysław Szczepaniak

Dojdzie do derbów?
W związku ze zmianami, od nowego sezonu wszystkie 3 nasze drużyny 
mogą się znaleźć w klasie A

W weekend 25 i 26 listopada rozpoczę-
ła się 8. edycja turniejów halowej piłki 
nożnej dla dzieci i  młodzieży „Luboń 
Cup” rozgrywanych w  LOSiR-ze obej-
mująca 10 turniejów, po dwa w 5. rocz-
nikach od 2006 – 2010. W tym sezonie 
rywalizuje 120 drużyn. Po raz pierwszy 
cykl turniejów odbywa się pod patrona-
tem Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, co świadczy o docenieniu przez 
Związek poziomu sportowego i organi-
zacyjnego tego cyklu turniejów. Wśród 
partnerów imprezy znajdują się: Staro-
stwo Powiatowe, Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej, Urząd Miasta Lubonia, 
�rma „Marago Fit” – diety dla sportow-
ców. Sponsorem technicznym jest �rma 

Ruszyły turnieje Luboń Cup

„Orlico Sport”, a patronat medialny ob-
jęli „Nasz Głos Poznański” i  portal  
„e-luboń”.
Qn W inauguracyjnym turnieju w so-

botę, 25 listopada, zagrały zespoły 
z rocznika 2010: Stella Luboń, UKS 
Talent Poznań, Chrobry Gniezno, 
Unia Swarzędz, Orkan Konarzewo, 
Progres Gorzów, Górnik Konin, Orlik 
Kaźmierz, Nielba Wągrowiec, Korona 
Wschowa, dwie drużyny Lech Poznań 
Football Academy. W rzutach karnych 
wygrał Progres Gorzów z zespołem 
Chrobry Gniezno. Trzecia Była Nie-
lba Wągrowiec.
Qn W niedzielę, 26 listopada, rywalizowali 

zawodnicy rocznika 2009. Grały: Stel-
la Luboń, Orzeł Międzyrzecz, Chrobry 
Gniezno, Concord Murowana Goślina, 

n
Podczas rozgrywek Luboń Cup

n
Każdy z uczestników turnieju otrzymał okolicznościowy medal

n
Patryk Różewski 
ze Stelli Luboń 
– najlepszy za-
wodnik turnieju 
rocznika 2009, 
z nagrodą
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Qn 01.11 – przy ul. Powstańców Wlkp. 
zatrzymano kierowcę prowadzącego sa-
mochód pomimo posiadania zakazu.
Qn 01.11 – skradziono tablicę rejestracyj-

ną od samochodu przy ul. Drzymały 
(straty: 200 zł).
Qn 02.11 – przy ul. Krętej zatrzymano 

nietrzeźwego motorowerzystę (3 pro-
mile!).
Qn 05.11 – w CH „Fac-

tory” przy ul. Dębiec-
kiej, dokonującej tam 
zakupów mieszkance 
Pobiedzisk skradziono 
portfel z dokumentami, 
kartą kredytową i go-
tówką (straty: 520 zł).
Qn 05.11 – na terenie 

samoobsługowej myj-
ni samochodowej przy 
ul. Poniatowskiego, 
z automatu do rozmie-
niania banknotów 
przywłaszczono sobie bilon (straty: 
1 860 zł).
Qn 05.11 – uszkodzono samochód za-

parkowany przy ul. Dębieckiej (stra-
ty: 9 900 zł).
Qn 06/07.11 – przy ul. Jachtowej, z za-

parkowanego w  hali garażowej forda 
skradziono pilota do bramy wjazdowej 
(straty: 200 zł).
Qn 08.11 – w CH „Factory” przy ul. Dę-

bieckiej, dokonującej tam zakupów miesz-
kance Plewisk skradziono telefon komór-
kowy (straty: 700 zł).
Qn 08.11 – przy ul. Kościuszki zatrzyma-

no nietrzeźwego kierowcę (1 promil).

Qn 08.11 – przy ul. Niezłomnych uszko-
dzono zaparkowany tam samochód 
(straty: 1 500 zł).
Qn 08.11 – przy ul. Niezłomnych zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samochód 
pomimo posiadania ku temu zakazu.
Qn 08.11 – nieznany sprawca zanieczyścił 

staw na posesji przy ul. Powstańców Wlkp., 
w wyniku czego doszło 
do śnięcia pływających 
w nim ryb.
Qn 10.11 – policjanci 

zabezpieczyli proceso-
wo citroena zaparko-
wanego przy ul. Dwor-
cowej. Pojazd posiadał 
przerobione cechy 
identy�kacyjne.
Qn 11.11 – zniszczono 

elewację budynku 
„Społem” przy ul. Ko-
ściuszki, na miejscu 
zabezpieczono zapis 

monitoringowy (straty: 8 200 zł).
Qn 12.11 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samochód 
pomimo posiadania zakazu.
Qn 13.11 – przy ul. Kwiatowej włamano się 

do domu jednorodzinnego i skradziono: 
aparat fotogra�czny, dwa paszporty oraz 
gotówkę należące do obywateli Ukrainy. 
Na miejscu technik kryminalistyki za-
bezpieczył stosowne ślady (straty: 8 000 zł).
Qn 13.11 – przy ul. Chopina, po wywa-

żeniu okna, włamano się do domu jed-
norodzinnego i  skradziono gotówkę 
należącą do obywatela Ukrainy (straty: 
8 100 zł).

SPORT / POLICJA - STRAŻ

Kronika policyjna
618 130 997 lub 61 841 49 00

W listopadzie w  Luboniu 
skradziono dwa samocho-
dy, zatrzymano 3 nietrzeź-
wych kierowców. Policja 
zatrzymała na gorącym 
uczynku lub w bezpośred-
nim pościgu 17 sprawców, 
jedną osobę poszukiwaną 
oraz wylegitymowała 472 oso-
by. Ujawniono również 5 
oszustw internetowych.

W ubiegłym miesiącu pi-
saliśmy o podsumowaniu 
sezonu w  Sekcji Luboń 
Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Poczto-
wych (PZHGP). Teraz 
otrzymaliśmy informację 
o  ogólnopolskich wyni-
kach mijającego sezonu. 
Tadeusz Nowak osiągnął 
w  tym roku najwyższe 
miejsce w historii luboń-
skiego sportu gołębiar-
skiego – setne w rywaliza-
cji Generalnego Mistrzo-
stwa Polski w 2017 roku. 
To miejsce tylko pozornie 
odległe, gdy weźmie  się 
pod uwagę, że PZHGP 
zrzesza około 40  tysięcy 
członków. W tej ogromnej 
konkurencji trenerów (ho-
dowców), a  co za tym 
idzie dziesiątków tysięcy 
gołębi (zawodników), to 
duży, prestiżowy sukces. 
Liczymy na kolejny dobry 
sezon i sukcesy lubońskich 
hodowców.

JN

Najlepszy w historii

n
Tadeusz Nowak i lubońskie gołębie przygotowa-
ne do transportu

W ostatnią niedzielę września Klub Lu-
bońska Petanka zorganizował Mistrzo-
stwa Lubonia w  bule pod patronatem 
Polskiej Federacji Petanque. W zawodach 
wzięło udział ponad 50 osób, reprezen-
tujących kluby ze Śremu, Góry, Leszna, 
Gorzowa Wlkp., Mieczewa, Łodzi, Dzier-
żoniowa, Żar i Lubonia. Turniej był ran-
kingowy, co oznacza, że zawodnicy zbie-
rali punkty do ogólnopolskiego rankin-
gu prowadzonego przez Federację.
Zawody zostały rozegrane systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund z li-
mitem czasu 50 min. Zwyciężyli repre-
zentanci klubu ŚKPP Buler: Stefan i Ma-
teusz Bartkowiak, którzy wygrali 6 me-
czów. Lubońskiej Petance nie udało się 
powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku, gdy 

2 zespoły stanęły na podium. Tym razem 
najwyżej sklasy�kowaną zawodniczką 
miejscowego klubu była Karolina Fabiś, 
która razem z  Piotrem Maciejewskim 
(Klub Leszczynko) zajęła 5. miejsce.
4 najlepsze dublety nagrodzono pucha-
rami, a wśród wszystkich zawodników 
rozlosowano nagrody rzeczowe, m.in. 
kółka, świnki i przybory do gry w bule 
oraz torby podróżne. Dla wszystkich 
zawodników przygotowano obiad, słod-
ki poczęstunek oraz ciepłe napoje.
Turniej był współfinansowany przez 
Urząd Miasta Luboń.
Patronat medialny objęły „Wieści Lu-
bońskie” oraz e-lubon.pl.

Mikołaj Fabiś
Lubońska Petanka

Mistrzostwa Lubonia w bule

n
Podczas mistrzostw Lubonia w bule

O otwarciu strzelnicy pneumatycznej 
Lubońskiego Bractwa Kurkowego 
(LBK) przy ul. Poniatowskiego  20 
informowaliśmy przed miesiącem 
(czytaj: „WL” 11-2017, s. 12). W nie-
dzielę, 26 listopada odbył się pierwszy 
w naszym mieście turniej strzelecki, 
w  którym oprócz lubońskich braci 
wzięli również udział zaproszeni go-
ście: prezes Zjednoczenia Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego (KBS) Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Adam Gołem-
bowski, prezes Okręgu Poznańskiego 
KBS – Jan Mazur oraz członkowie 
Bractw Kórnicko-Bnińskiego, Mosiń-
skiego, Puszczykowsko-Mosińskiego 
i ze Zbąszynka. W pionierskim tur-
nieju rywalizowano o zdobycie trzech 
trofeów. W strzelaniu do kura najlep-
szym okazał  się Tomasz Kutzner, 
drugie miejsce zajął Jan Mazur, nato-
miast trzecie Zbigniew Kutzner. Do 
tarczy „Strzelnica” najlepiej tra�ał 
Wojciech Maciejewski, drugie miejsce 
zajął Wiesław Strączkowski, a trzecie 
Robert Świerczyński. Z kolei w strze-
laniu do tarczy „Luboń” zwyciężył 
Wojciech Maciejewski, drugie miejsce 
zajął Zbigniew Kutzner, zaś trzecie 
– Janusz Piasecki.   PAW

Pionierski turniej

n
Do tarczy „Strzelnica” najlepiej tra�ał Woj-
ciech Maciejewski z Puszczykowsko-Mosiń-
skiego KBS (w środku), drugie miejsce zajął 
Wiesław Strączkowski (z lewej), natomiast 
trzecie – Robert Świerczyński (obaj z LBK)   
fot. Andrzej Koprowski
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Qn 13.11 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-
mano kobietę posiadającą przy sobie 
narkotyki.
Qn 14.11 – z  otwartego pomieszczenia 

przy ul. Żabikowskiej skradziono dru-
karkę, kasę �skalną oraz dokumenty 
�rmowe (straty: 1 700 zł).
Qn 15.11 – w CH „Factory” przy ul. Dę-

bieckiej przywłaszczono sobie telefon 
komórkowy należący do mieszkańca 
Biskupic (straty: 600 zł).
Qn 15.11 – uszkodzono drzwi balkonowe 

jednego z domów przy ul. Chudzickiego. 
Technik kryminalistyki zabezpieczył 
ślady.
Qn 16.11 – w domu jednorodzinnym przy 

ul. Podgórnej policjanci wspólnie z pra-
cownikiem �rmy „Enea” ujawnili fakt 
nielegalnego poboru prądu. Zatrzymano 
najemcę nieruchomości.
Qn 16.11 – nieznany sprawca przywłasz-

czył sobie silnik od przycumowanego na 
Warcie, na wysokości ul. Rzecznej jach-
tu (straty: 6 000 zł).
Qn 16.11 – przy ul. Kościuszki nietrzeźwy 

mężczyzna najpierw znieważył czterech 
interweniujących, umundurowanych 
policjantów, a następnie naruszył niety-
kalność cielesną jednego z  nich. Męż-
czyzna został zatrzymany.
Qn 17.11 – na parkingu Intermarché przy 

ul. Żabikowskiej potrącono przechodzą-
cą tam kobietę, która w  wyniku tego 
doznała złamania kości promieniowej 
i skręcenia stawu skokowego.
Qn 17.11 – jadący ul. Powstańców Wlkp. 

samochód uderzył w drzewo. Kierowcę 
i pasażera przewieziono do szpitala, gdzie 
stwierdzono u nich ogólne potłuczenia 
ciała, jeden miał złamany nos.
Qn 18.11 – w CH „Factory” zatrzymano 

na gorącym uczynku podejrzanego o kra-
dzież odzieży o wartości 1 000 zł z trzech 
funkcjonujących tam sklepów.
Qn 18.11 – przy ul. Kościuszki mieszkaniec 

Tarnowa Podgórnego odepchnął prze-
chodzącego tamtędy mężczyznę, który 
upadając, doznał pęknięcia kości śród-
stopia lewej nogi.

Qn 19.11 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-
mano kierowcę prowadzącego samochód, 
pomimo posiadania zakazu.
Qn 19.11 – przy ul. Buczka policjanci za-

trzymali po pościgu dwóch motocyklistów, 
którzy uprzednio nie zatrzymali się do 
kontroli drogowej.
Qn 20.11 – przy ul. Żabikowskiej zatrzy-

mano kierowcę prowadzącego samochód, 
pomimo posiadania zakazu.
Qn 21.11 – uszkodzono samochód zapar-

kowany przy ul. Wschodniej.
Qn 21.11 – sprzed sklepu SPAR przy ul. 

Sobieskiego skradziono rower (stra-
ty:1 650 zł).
Qn 21.11 –w sklepie „Designual” w CH 

„Factory” dwie kobiety skradły odzież.
Qn 23.11 – przy ul. Dębieckiej zatrzyma-

no kierowcę prowadzącego samochód, 
pomimo posiadania zakazu.
Qn 23.11 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Jachtowej skradziono hyundaia (stra-
ty: 80 000 zł).
Qn 25.11 – przy ul. Krętej nieznany spraw-

ca ukradł przechodzącej tam kobiecie 
telefon komórkowy (straty: 560 zł).
Qn 27.11 – przy ul Armii Poznań dwóch 

17-latków planowało pobić jednego 
z uczniów, czyhając na niego przed szko-
łą. Nieletnich zatrzymali policjanci.
Qn 28.11 – z niestrzeżonego parkingu przy 

ul. Kościuszki skradziono toyotę nale-
żącą do obywatela Holandii. Zabezpie-
czono zapis monitoringowy (straty: 
161 000 zł).
Qn 30.11 – z  otwartego garażu przy ul. 

11  Listopada znany poszkodowanemu 
sprawca skradł: pług obrotowy, 48 noży 
do glebogryzarki oraz taczkę (straty: 
4 780 zł).
Qn 30.11 – przy ul. Armii Poznań zatrzy-

mano nietrzeźwego kierowcę (1 promil).
Qn Na podstawie danych Policji

Paweł Wolniewicz

POLICJA - STRAŻ

Ogólnopolski telefon zaufania 
dla dzieci i młodzieży:  

116 111; www.116111.pl

W niedzielę, 26 listopada, dwóch 
mężczyzn próbowało odjechać 
zaparkowanym przy ul. Wschod-
niej volkswagenem. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby ma-
newrując pojazdem nie wjechali 
w znajdujący się tam parkan i nie 
zawiesili auta na jednym z słup-
ków ogrodzenia. Podejmując pró-
by pojechania dalej, zwrócili na 
siebie uwagę okolicznych miesz-
kańców. Przybyli na miejsce poli-
cjanci stwierdzili, że obaj męż-
czyźni są nietrzeźwi. Ci jednak 
twierdzili, że samochodem ma-
newrowała towarzysząca im ko-
bieta (była trzeźwa), która winę za 
kolizję próbowała wziąć na siebie. 
Na miejscu zabezpieczono ślady 
zapachowe, które powinny wyka-
zać, kto siedział za kierownicą 
samochodu. Stosowne dochodze-
nie prowadzi policja.

PAW

Zawieszony na słupku

n
Ślady opon na trawniku, wygięty słupek 
i zniszczona siatka ogrodzenia   fot. Piotr P. 
Ruszkowski

W środę, 6  grudnia, na skrzyżowaniu 
ulic Kościuszki i Niezłomnych zderzy-
ły się dwa samochody osobowe. Uderze-
nie było na tyle silne, że w jednym z po-
jazdów wystrzeliły poduszki powietrzne. 
W wyniku zdarzenia jedna osoba zosta-
ła ranna. Przybyły na miejsce Zespół 
Ratownictwa Medycznego przewiózł ją 
do szpitala. Na miejscu wypadku inter-

weniowały także dwa zastępy straży 
pożarnej, w  tym jeden z  OSP Luboń. 
Strażacy zabezpieczyli miejsce oraz zneu-
tralizowali płyny eksploatacyjne, które 
wyciekły z samochodów. Kolizja na pe-
wien czas sparaliżowała ruch w  tym 
rejonie. Przyczyny i przebieg zdarzenia 
ustala policja.

PAW

Zderzenie

n
Kraksa forda i opla na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Niezłomnych,  za autostradą   
fot. OSP

W poniedziałek, 4 grudnia, chwilę przed godz. 23., doszło do pożaru samochodu 
osobowego zaparkowanego, przy ul. Piaskowej. W akcji gaszenia płonącego po-
jazdu brały udział dwa zastępy straży pożarnej, w tym jeden z OSP Luboń. Nie-
stety, komora silnika i nadkole samochodu uległy spaleniu. Na szczęście nikt nie 
został ranny. Na podstawie stosownego dochodzenia policja ustaliła, że było to 
celowe podpalenie.

PAW

Kolejne podpalenie

W ostatnim dniu października w No-
wym Centrum Lubonia (NCL) przy 
ul. Wschodniej nieznany mężczyzna 
napadł na kobietę przechodzącą mię-
dzy blokami. Atakując od tyłu, jedną 
ręką zasłonił jej usta i próbował do-
konać czynu, który kwalifikuje się do 
„innych czynności seksualnych”. Na 
szczęście, stojący na balkonie swoje-

go mieszkania, na I piętrze, mężczy-
zna zauważywszy co się dzieje, krzy-
cząc spłoszył napastującego kobietę, 
która dzięki temu wyrwała  się na-
pastnikowi. Przestępca szybko odda-
lił  się w  nieznanym kierunku. Nie 
został złapany. Stosowne czynności 
prowadzi prokuratura.

PAW

Napadnięta w NCL

21 listopada odbył się odbiór prac konserwatorskich prowadzonych przy budyn-
ku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie.
Budynek jest przykładem drewnianego budownictwa letniskowego z XIX i XX 
wieku. Do użytku został oddany w 1904 r. i do lat 80. ubiegłego stulecia pełnił 
funkcję dworca. Do rejestru zabytków wpisano go w 1983 r. Trzy lata temu, przy 
wsparciu powiatu poznańskiego i miasta Puszczykowo, wyremontowano i po-
nownie uruchomiono zabytkowy zegar na dworcowej wieży. Teraz, kiedy została 
odnowiona elewacja zewnętrzna, budynek zyskał zupełnie nowy wygląd.

Zbigniew Jankowski
Radny Powiatu Poznańskiego

Stary dworzec jak nowy
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W Święto Niepodległości, 11 listopada, 
na przystanku autobusowym przy ul. 
Armii Poznań interweniowała zaalar-
mowana policja. Jak się okazało, znale-
ziono tam leżącego na chodniku nieży-

wego, starszego mężczyznę. Lekarz 
stwierdził, że zmarł śmiercią naturalną 
i wykluczył udział osób trzecich w zda-
rzeniu.

PAW

Śmierć na przystanku

n
W miejscu, gdzie znaleziono starszego mężczyznę, zapalono znicze    
fot. Paweł Wolniewicz

We  w t o r e k ,  5   g r u d n i a ,  p o 
godz. 16., u zbiegu ulic Dworcowej 
z  Fabryczną samochód osobowy 
potrącił przechodzącą przez jezd-
nię starszą kobietę. Poszkodowana 
doznała ogólnych potłuczeń. Po-

gotowie przewiozło ją do szpitala, 
gdzie przeprowadzono stosowne 
badania, po których wróciła do 
domu. Przyczyny wypadku wyja-
śnia policja.

PAW

Potrącenie pieszej

W piątek, 8 grudnia, około godz. 18.30, na ul. Armii Poznań doszło do groźnego 
wypadku drogowego. Na wiadukcie nad autostradą A2 zderzyły się dwa samocho-
dy osobowe. Peugeot zatrzymał się na betonowym murze ekranu dźwiękochłon-
nego. Uszkodzeniu uległa skrzynka elektryczna, sterująca sygnalizacją świetlną. 
W wyniku zdarzenia obydwaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala przez zespół 
ratownictwa medycznego. W akcji ratowniczej uczestniczyli strażacy z OSP Luboń, 
ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania, służby medyczne, oraz policja.

PAW

Wbił się w ekran

n
Peugeot 308 zatrzymał się na murze ekranu dźwiękochłonnego. Przez kilka na-
stępnych dni po wypadku sygnalizacja świetlna na tym newralgicznym skrzyżowa-
niu była nieczynna   fot. Luboni

W czwartek, 16  listopada, po Warcie 
płynął łódką mężczyzna. Gdy zna-
lazł się na wysokości firmy „Luvena”, 
stwierdził, że silnik łajby uległ awarii. 
Sytuacja była poważna, ponieważ prąd 
rzeki był na tyle silny, że mężczyzna 
nie był w stanie samodzielnie dopłynąć 
do brzegu. Krótko przed godziną 13 
zadzwonił na numer alarmowy. Nie-
zwłocznie na miejsce zdarzenia we-
zwano służby ratunkowe. Po chwili 

przybyła straż pożarna oraz policja 
wodna. Po zlokalizowaniu mężczyzny, 
łódź odholowano do brzegu na wyso-
kości ul. Jachtowej. Na szczęście, dzię-
ki szybkiemu działaniu służb, nikomu 
nic  się nie stało, a  dryfujący łódką 
szczęśliwie stanął na lądzie. Akcję ra-
tunkową sprawnie przeprowadzili stra-
żacy z OSP Luboń, Szkoły Aspirantów 
PSP w Poznaniu, JRG1 oraz policja.

PAW

Holowanie na Warcie

n
Podczas akcji ratunkowej. W głębi – dryfująca, niesprawna łódka   fot. OSP Luboń

Qn 1 listopada strażnicy miejscy uczest-
niczyli w akcji „Znicz”, dbając o ład i po-
rządek w obrębie cmentarza para�alnego 
w Żabikowie.
Qn 11 listopada pomagaliśmy w zabezpie-

czeniu trasy VII „Biegu Niepodległości” 
oraz uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 
Świętej za ojczyznę, wystawiając poczet 
sztandarowy miasta.
Qn Łącznie w  listopadzie wykonaliśmy 

750 różnych interwencji. Osiemnaście 
z nich było związanych z niezachowaniem 
zwykłych, nakazanych środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt. Trzech 
właścicieli czworonogów zostało ukara-
nych grzywnami mandatowymi.
Qn 38 razy interweniowaliśmy na zgło-

szenie dotyczące potencjalnego spalania 
nieczystości stałych w piecach do tego 
nieprzeznaczonych. W jednym przypadku 
na właściciela nieruchomości nałożyliśmy 
mandat karny kredytowany.
Qn Za spożywanie alkoholu w miejscach 

publicznych ukaraliśmy grzywnami 4 osoby.
Qn W ruchu drogowym odnotowaliśmy 

167 interwencji. W 13 przypadkach kie-
rujący pojazdami, którzy spowodowali 
wykroczenia wobec przepisów ruchu dro-
gowego dotyczące postoju i zatrzymania, 
zostali ukarani mandatami karnymi.

Qn W listopadzie doprowadziliśmy także 
do usunięcia przez właścicieli 3 wraków 
pojazdów mechanicznych.
Qn Z  funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w Luboniu przeprowadziliśmy 4 
wspólne patrole szkolne. 18 razy straż-
nicy kontrolowali rejon lubońskich szkół 
samodzielnie.
Qn Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej przeprowadziliśmy 8 kontroli 
w miejscach zamieszkania osób korzy-
stających z pomocy tej instytucji. Doko-
naliśmy także na potrzeby tej instytucji 
konwoju wartości pieniężnych.
Qn Dwukrotnie udzieliliśmy asysty pra-

cownikom Urzędu Miasta Luboń podczas 
wizji lokalnych.
Qn W listopadzie rozstrzygnięto konkurs 

dla uczniów lubońskich szkół, którego te-
matyką była szkodliwość spalania śmieci 
dla zdrowia ludzi i środowiska. Jego efek-
tem będzie między innymi plakat apelu-
jący o rozwagę i rozsądek w tej kwestii.
W imieniu wszystkich pracowników 
Straży Miejskiej Miasta Luboń na nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia oraz 
Nowy 2018 rok składam życzenia wszel-
kiej pomyślności, radości i spokoju.

Paweł Dybczyński
Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń

Kronika Straży Miejskiej 
618 131 986

Życzymy bezpiecznych  
podróży świątecznych.
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W listopadzie Ochotnicza Straż Po-
żarna odnotowała 17 interwencji (13 
miejscowych zagrożeń, 2 pożary i 2 
fałszywe wezwania. Zdarzenia miały 
miejsce w  Luboniu, Poznaniu, na 
autostradzie A2 oraz na terenie gmi-
ny Komorniki.

Qn 01.11 – ul. Fabryczna – rozpoznanie 
zagrożenia związanego z owadami błon-
koskrzydłymi, zabezpieczenie miejsca do 
czasu przyjazdu jednostki zajmującej się 
usuwaniem owadów,
Qn 02.11 – CH „Factory” przy ul. ul. Dę-

bieckiej – sprawdzenie przyczyny włącze-
nia się systemu monitoringu przeciwpo-
żarowego (alarm fałszywy),
Qn 06.11 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 10.11 – ul. Chemików – sprawdzenie 

przyczyny zadymienia,
Qn 10.11 – ul. Wiosenna – usunięcie zwi-

sającego konaru znad ulicy,
Qn 10.11 – ul. Buczka – pożar samochodu,
Qn 12.11 – ul. Streicha – rozpoznanie za-

grożenia związanego z owadami błonko-
skrzydłymi, zabezpieczenie miejsca do 
czasu przyjazdu jednostki zajmującej się 
usuwaniem owadów,
Qn 15.11 – ul. Wojska Polskiego – usunię-

cie zwisającej gałęzi znad drogi,
Qn 15.11 – autostrada A2 – wypadek sa-

mochodowy,

Qn 16.11 – ul. Magazynowa – człowiek 
dryfujący po Warcie, osobę podjęto z wody 
na łódź motorową (szerzej czytaj 58),
Qn 17.11 – ul. Puszkina – wypadek sa-

mochodowy,
Qn 18.11 – ul. Kościuszki – sorpcja substan-

cji ropopochodnej z powierzchni jezdni,
Qn 20.11 – Szreniawa, Droga Krajowa 

nr 5 – wypadek samochodowy,
Qn 20.11 – ul. Reymonta – podtrucie 

trzech osób tlenkiem węgla (szerzej obok)
Qn 23.11 – Poznań, ul. Głogowska – usu-

nięcie skutków kolizji drogowej,
Qn 27.11 – Poznań, ul. Opolska/Leszczyń-

ska – sprawdzenie przyczyny zadymienia 
na ulicy (alarm fałszywy),
Qn 29.11 – remiza OSP – zdjęcie obrączki 

z opuchniętego palca mężczyzny. Biżute-
rię zdjęto przy użyciu specjalistycznych 
kleszczy z piłką.

Norbert Kaźmierczak
OSP

Straż na medal
16 listopada o  godz.  19, w  budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 
sprawdzenie gotowości bojowej. Kon-
trolę przeprowadziła Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Oceniono gotowość wozów bojowych 
oraz całego sprzętu ratowniczego. Lu-
bońscy strażacy otrzymali ocenę celują-
cą!   (luboni.pl)

Kronika strażacka
618 130 998 lub 618 102 826

W poniedziałek, 20 listopada wieczorem w mieszkaniu przy ul. Reymonta 
trójka dzieci podtruła się tlenkiem węgla. Jedno zasłabło, a u pozostałych 
stwierdzono obecność tego groźnego gazu w wydychanym powietrzu. Po 
godz. 21 w lokalu interweniowali lubońscy strażacy. Użyli miernika wie-
logazowego, przy pomocy którego potwierdzili obecność czadu w pomiesz-
czeniach. Przewietrzyli mieszkanie i  ewakuowali poszkodowanych do 
karetek pogotowia, które zawiozły ich do szpitala.

(SR)

Dzieci podtrute czadem

Qn Kochanym Jubilatom – Agnieszce 
i Sławkowi Jędrzejewskim – z okazji 
25. rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności, speł-
nienia marzeń, zdrowia i sił do poko-
nywania trudów życia oraz błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze wspólne lata 
składają rodzice – A.S. Jędrzejewscy.
Qn Bukiet najwspanialszych życzeń 

z okazji 50.  rocznicy ślubu – Zło-
tym Jubilatom, Zofii i Zbyszkowi 
Michalskim – błogosławieństwa 
Bożego, wiele łask, zdrowia, bo to 
najważniejsze, pomyślności, a każdy 
kolejny rok spędzony razem niech 
będzie piękny i wymarzony – życzą 
L.H. Rogalowie z rodziną.
Qn Drogim Jubilatom – Elżbiecie 

i Włodzimierzowi Szajkom – z okazji 
50. rocznicy ślubu, najserdeczniejsze 
życzenia na dalsze lata wspólnego ży-
cia składają Zo�a i Zbyszko Michal-
scy z rodziną.
Qn Wśród ciągłej życia pogody niech 

miłość Was oplata. Wśród szczęścia, 
wiary i zgody żyjcie w zdrowiu długie 
lata. Heni i Ryszardowi Bąkowskim 
w 40. rocznicę ślubu życzą H.J. Mi-
chalscy z rodziną.
Qn Drogim Jubilatom – Zo�i i Zbysz-

kowi Michalskim – z okazji Złotych 
Godów: Tyle lat razem! Przeżyć ten czas 
to nie lada sztuka. Każdy ze świeczką 
tak wytrwałej miłości szuka. Korzy-
stając więc z okazji też składamy Wam 

życzenia. Wytrwałości w miłości, no 
i marzeń spełnienia z całego serca ży-
czy brat Jerzy z żoną i rodziną.
Qn Dla Elżbiety i Włodzimierza Szajków 

– Życie jest pieśnią, która tak wspaniale 
koleje losu niby dźwięki splata: Kiedyś 
dwa serca połączyła trwale, by mogły 
stworzyć swój kawałek świata. Mał-
żeński związek to forma Przymierza, 
które na lata w głębi serc zagości, a dla 
Elżbiety i dla Włodzimierza stało się 
pięknym Przymierzem Miłości. Bądźcie 
szczęśliwi! Niech w te Złote Gody dni 
pełne słońca w darze los Wam sprawi! 
Muzyki w sercu, a w duszy pogody! I 
niech Wam zawsze Pan Bóg błogosła-
wi! – Kochanym Rodzicom z okazji 
Złotych Godów życzą córka Anna, 
syn Paweł i wnuk Brajan.
Qn - Z okazji rubinowej , 40. rocznicy 

ślubu – Ewie i Adamowi Ruszkow-
skim życzenia pomyślności, zdrowia, 
spełniania pasji życiowych, a  nade 
wszystko błogosławieństwa Bożego 
przesyłają znajomi i rodzina.
Qn Z okazji 50. rocznicy ślubu Zo�i 

i  Zbyszka Michalskich najserdecz-
niejsze życzenia: dużo zdrowia, szczę-
ścia, oraz błogosławieństwa Bożego 
na dalsze wspólne lata składają córka 
Beata z rodziną.

Na kolację do restauracji „Villa Montana” przy ul. Poniatowskiego 14 wy-
biorą się w tym miesiącu państwo Henryka i Ryszard Bąkowscy. 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)

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 propo-
zycji (fotogra�i).
Opublikowane w  ubiegłym 
miesiącu zdjęcie przedstawia-

Zgadnij, co to?

Otwarty w nocy z 16 na 17 
października bezkolizyjny 
przejazd nad linią kolejową 
Poznań-Wrocław – inwesty-
cja kolejowa w ramach mo-
dernizacji linii E-59, związa-
na z przebudową drogi 
wojewódzkiej 430 (w Lubo-
niu – ul. Armii Poznań)   fot. 
Rafał Wojtyniak

ło fragment bezkolizyjne-
go przejazdu ul. Armii 
Poznań (droga wojewódz-
ka 430) nad torami Po-
znań-Wrocław na granicy 
Lubonia, w  okolicy ul. 
Krętej. Spośród popraw-
nych odpowiedzi wyloso-
waliśmy tę, którą nadesłała 
Katarzyna Kwaśniewska 
z ul. Dąbrowskiego. Po od-
biór niespodzianki zapra-
szamy do redakcji (ul. 
Wschodnia 23 a/62) w go-
dzinach dyżurów.

(red)
n

Zgadnij, co to za tymczaso-
wy obiekt widoczny na 
pierwszym planie po lewej 
stronie, i gdzie się znajdu-
je?   fot. Piotr P. Ruszkowski

n
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Przed świętami, w  drodze do redakcji, 
gwiazdor niespodziewanie wstąpił do sa-
lonu „Hanna Style” – Bielizna damsko-
-męska i dziecięca. Szefowa �rmy, Hanna 
Nowak, włożyła do worka z prezentami 
dwa bony o wartości 70 zł każdy, do zre-
alizowania w sklepie przy ul. Puszkina 38a.

Konkurs jest prosty. Należy odpo-
wiednio ułożyć hasło z  wyrazów 
umieszczonych obok gwiazdorów, 
któr ych znajdziecie Państwo na 
stronach świątecznego wydania 
„Wieści”. 

Władysław Szczepaniak

Konkurs z gwiazdorami

Podczas przedświątecznego sprzątania 
znów zawieruszyła  się nam bombka 
choinkowa z  napisem „WL”. Prosimy 
o pomoc w jej odszukaniu. Prawdopo-
dobnie znajduje się na jednej ze stron 
świątecznego wydania. Wystarczy po-
dać numer odnalezionej strony. Wśród 
poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 

dwa bony o wartości 50 zł każdy. Fun-
datorem nagród jest firma Cukiernia 
Krzyżański Emilia Michał Nowak - 
Krzyżańscy Luboń ul.  Wschodnia, 
Luboń ul. Osiedlowa i Wiry ul. Ko-
mornicka.

Władysław Szczepaniak
505 901 907

Konkurs z bombką

W redakcji „Wieści Lubońskich” znaj-
duje się upominek świąteczny, podob-
nie jak w ubiegłych latach – przynie-
siony przez gwiazdora z Zakładu Jubi-
lerskiego Złoto-Srebro przy ul. Osie-
dlowej  27. Jego szef, Stanisław Mie-
dziński, włożył do paczki dwa zestawy 

srebrnej biżuterii które dla dwóch osób 
będą nagrodami w świątecznym kon-
kursie. Zabawa polega na odszukaniu 
w  grudniowych „Wieściach” paczki 
z napisem: „WL z Jubilerem” i podaniu, 
na której stronie się ona znajduje.           
 Władysław Szczepaniak

Konkurs z biżuterią

Dwa rysunki świąteczne różnią  się aż 
10. szczegółami. Należy je znaleźć i wy-
mienić minimum 5. Wśród odpowiedzi 
z największą liczbą dostrzeżonych różnic 
wylosujemy dwa bony o wartości 50 zł 
każdy, ufundowane przez firmę 
SAT-KLUB-TV Luboń ul. Puszkina 38a 
zajmującą  się bezpośrednią sprzedażą 
Cyfrowego Polsatu i  montażem anten 
TV-SAT.

Władysław Szczepaniak

Wytęż wzrok
Konkurs świąteczny

n
Na podstawie ilustracji z Paint the world SUPER COLORING

Na rozwiązania świątecznych konkursów czekamy do 4 stycznia. Można je do-
starczać bezpośrednio do redakcji, wrzucać do niebieskich skrzynek „WL” roz-
mieszczonych na terenie miasta oraz przy siedzibie miesięcznika na ul. Wschod-
niej 23A/62, a także przesłać elektronicznie.

Ciepło witam wszystkich lubiących roz-
wiązywać łamigłówki. Gratuluję Klaudii 
Wajman, która przysłała prawidłową 
odpowiedź na listopadowe zadanie. 
Oczywiście chodziło o DZIEŃ PLUSZO-
WEGO MISIA, który obchodzimy 25 
listopada.
Teraz spróbujcie poradzić sobie z bożo-
narodzeniową wykreślanką. Znajdź 
15 wyrazów ukrytych w diagramie. Mogą 
być pisane normalnie: od lewej do pra-

wej, wspak lub na ukos. Gdy wykreślisz 
już wszystkie, odczytaj pozostałe litery 
kolejno od lewej do prawej, z góry do 
dołu, i poznaj rozwiązanie. Hasłem jest 
nazwa miasta, które jest bardzo związa-
ne z  nadchodzącymi świętami Bożego 
Narodzenia.
Życząc wszystkim dobrych, pełnych 
radości świąt Bożego Narodzenia, cze-
kam na odpowiedzi.

Pani Literka

Łamigłówki Pani Literki
ZAGADKI  DLA  DZIECIQn Pani, która w piątek, 8 grudnia br. 

znalazła moją portmonetkę z  doku-
mentami i pieniędzmi na poczcie przy 
ul. Żabikowskiej, i oddała ją w okienku, 
składam tą drogą serdeczne podziękowa-
nia „Bób zapłać” – Krystyna Wiśniewska.
Qn Mieszkańcy budynku na ul. Juranda 

1D/2 dziękują Panu Leszkowi Jurdze 
z Urzędu Miasta za skuteczną interwen-
cję i zamontowanie lampy.
Qn W dniu imienin Marii Niećkowiak – 

wszelkiej pomyślności, zdrowia, błogosła-
wieństwa Bożego oraz więcej uśmiechu 
życzy N. P. z rodziną.
Qn Panu Eugeniuszowi Kowalskiemu – 

prezesowi lubońskiego Oddziału PTTK – 
życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z pro-
wadzonej przez długie lata działalności.
Qn Naszemu redakcyjnemu koledze i za-

służonemu organizatorowi turystyki w Lu-

boniu i w kraju – Janowi Błaszczakowi 
– życzymy niesłabnącego zapału, wiele 
radości i satysfakcji, zdrowia i ciepła ro-
dzinnego.
Qn Ojcu Dariuszowi Galantowi OMI – 

kapelanowi Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek Maryi – życzymy wielu łask Bożych 
w pracy kapłańskiej i trudnej służbie eg-
zorcysty oraz błogosławieństwa w osobi-
stym rozwoju życia duchowego.
Qn Dyrektorowi Niepublicznego 

Przedszkola „Chatka Skrzatka” 
przy ul.  Szkolnej,  Pani  Barbarze 
Węgrzyn  – życzymy z okazji imie-
nin pomyślności w życiu zawodo-
wym i osobistym.
Qn Dorocie Molińskiej, z okazji obrony 

doktoratu składamy gratulacje i życzymy 
sukcesów w dalszej karierze, nie tylko 
naukowej.

Z serca
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Nasze sklepy:
Luboń - ul. Wschodnia 22d/29 oraz ul. Osiedlowa 27

Wiry - ul. Komornicka 179
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BAW SIĘ Z NAMI 

POZIOMO:
 2.  wzór, model
 3. kant, rant
 4.  pocisk do łuku
 5.  poduszkowiec, statek poruszający się 

nad powierzchnią wody lub lądu
 8.  tematyka wojenna w sztuce
 9.  zając
 12.  napój bogów z mitologii greckiej
 14.  kururu
 15.  zakład produkujący piwo
 16. wino ziołowe
 17.  utwór poetycki
 19.  warkocz peruki noszony przez mężczyzn
 22.  bliźniacza siostra Abla
 24.  ptak drapieżny cenio-

ny w sokolnictwie
 25.  dzień przed świętami Bo-

żego Narodzenia
 27.  walizeczka
 29.  zasłona w oknie
 30.  msza celebrowana w noc  

Bożego Narodzenia
 34.  oszacowanie, ocena  

wartości czegoś
 38.  werset Koranu
 39.  likier jajeczny
 42.  solenizantka 9 grudnia
 44.  zjawa, mara
 45.  talon, czek
 46.  francuski burmistrz
 47.  starożytny instru-

ment muzyczny
 49.  kawon
 51.  kamień piekielny
 53.  umowa o pracę
 54.  pospolita  

roślina zielna
 55.  na polu gol-

fowym

Krzyżówka świąteczna
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie, które 
po wpisaniu do kuponu należy do końca grudnia, na kartce pocztowej, 
dostarczyć do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/62, patrz mapka str. 2) lub wrzu-
cić do którejś z niebieskich skrzynek „Wieści Lubońskich” na terenie miasta. 
W związku ze świętami Bożego Narodzenia, wśród osób, które poprawnie 
odgadną hasło wylosujemy tradycyjnie dwie nagrody, które ufundowały 
�rmy: „Malibu” z ul. Sikorskiego (komplet ręczników) i Cukiernia Krzy-
żański Emilia, Michał Nowak (bon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w  poprzednim wydaniu „WL” 
brzmiało: „Święto Niepodległości”. Nagrodę wylosował: Ryszard 
Śmigielski z ul. Ziemniaczanej. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy 
w godzinach dyżurów do redakcji (ul. Wschodnia 23 a/ 62).
Uwaga! Kserowanych kuponów w losowaniu nie uwzględniamy.

PIONOWO:
 1.  Polski se-

rial w TVP2
 6.  ewolucja narciarska

 7.  handlowa nazwa 
włókna z agawy

 10.  parada, widowisko
 11.  rodzaj dekoltu
 12.  część  

kościoła, wnęka
 13.  gatunek gołębia
 18.  próżniak, pasożyt
 20.  pierwiastek che-

miczny stosowa-
ny do dezynfekcji

 21. ogół czasopism
 22. krewny ze 

strony ojca
23. część Lubonia

26. członek ple-
mienia ger-

mańskiego

 28.  miejscowość wczasowa w Belgii
 31.  wada drewna

 32. wiek, era
33. nestor

35. ruiny starożytne-
go miasta w Turcji
36. jednostka mo-
netarna w Peru

37.  drzewo lub krzew iglasty
 40.  urządzenie jonizujące

 41. pismo publikowane co kwartał
42.  popisy w jeździe konnej

43. nazwa amatorskich mis-
trzostw w tenisie ziemnym 

na kortach w Londynie
48. kosmyk wło-

sów sterczący na 
czubku głowy
50.  urzędo-

wy dekret papieski
52. reprezentacyj-

na budowla będąca 
siedzibą władz

 56.  spaja blachy lub metalowe płyty nitami
 57.  polski bokser, który zdobył trzy medale olimpijskie
 58.  jej stolicą jest Pjongjang
 59.  odmiana jabłoni
 64.  pies myśliwski przynoszący zastrzeloną zwierzynę
 65.  pieczywo cukiernicze

60. stolica polskiej piosenki
 61. żeton, znaczek
62. świąteczna ryba
63. napój alkoholowy

  Bernard Stachowiak
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Qn 18 grudnia, godz. 16-18 – dyżury rad-
nych dla mieszkańców: Paweł Andrzejczak 
– Urząd Miasta, pl. E. Bojanowskiego 2; 
Jakub Bielawski – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska  42; Piotr Izydorski – Gim-
nazjum nr  1, ul. Armii Poznań  27; Hie-
ronim Gawelski – Ośrodek Kultury, ul. 
Sobieskiego 97
Qn 18 grudnia, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje nowości �lmowych – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 27 grudnia – obchody rocznicy wybu-

chu Powstania Wielkopolskiego –– patrz 
plakat na str. 15
Qn 1 stycznia, godz. 10-13 – wycieczka 

Lubońskim Szlakiem Architektury Prze-
mysłowej – bilety (15 zł normalny, 12 zł 
ulgowy), rezerwacja: infolubon@gmail.
com, 61 813 00 72 i 500 287 325 (Ośro-
dek Kultury)
Qn 7 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 

– rozgrywki piłkarskie rocznik 2006 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 8 stycznia, godz. 17 – Kino „Kamera” 

– projekcje nowości �lmowych w kame-
ralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, ul. 
Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 9 stycznia, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wlkp. 42
Qn 9 stycznia, godz. 17 – „Tajemnice dawnych 

mistrzów i wielkich dzieł” – wykład Elwiry 
Burzyńskiej z historii sztuki – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 10 stycznia, godz.  12 – „Śmiech jest 

dobry na wszystko” – pierwszorzędny hu-
mor i wartka akcja w powieściach z serii 
„Gorzka Czekolada”, wykład dr n. hum. 
Anny Urban – Biblioteka Miejska, ul. Ża-
bikowska 42 – wstęp wolny
Qn 10 stycznia, godz. 17 – „Podróże z pasją” 

– Wietnam, Bangkok i Nepal – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42 – wstęp wolny
Qn 11 stycznia, godz. 18 – Wieczór poezji 

śpiewanej połączony z koncertem Tomasza 
Bateńczuka, prowadzenie Kalina Izabella 
Zioła – Biblioteka Miejska, ul. Żabikow-
ska 42 – wstęp 5 zł
Qn 13 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 

– rozgrywki piłkarskie rocznik 2010 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny

Qn 14 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 
– rozgrywki piłkarskie rocznik 2009 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 14 stycznia, godz.  15-18 – 26.  Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 
Centrum Handlowe „Factory”, ul. Dębiecka
Qn 15 stycznia, godz. 17 – Kino „Kame-

ra” – projekcje nowości �lmowych w ka-
meralnej atmosferze – Biblioteka Miejska, 
ul. Żabikowska 42 – wstęp 5 zł
Qn 15 stycznia, godz. 18 – spotkanie z praw-

nikami nt. kredytów frankowych – siedzi-
ba Stowarzyszenia „Solidarni w Prawdzie 
i Miłosierdziu”, ul. Leśmiana 8/1
Qn 16 stycznia, godz. 17 – „Nie wszystko 

bajka... o wszystkim, co wiemy i czego nie 
wiem o dziejach ziemi lubońskiej” – Biblio-
teka Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 17 stycznia, godz. 12 – „Prawa Kobiet” 

– wykład Joanny Humerczyk – Biblioteka 
Miejska, ul. Żabikowska 42
Qn 18 stycznia, godz. 10.10 – przedstawie-

nie dla dzieci pt. „Monia Kakofonia” (Fil-
harmonia Pomysłów) – Ośrodek Kultury, 
ul. Sobieskiego 97 – wstęp 2 zł/os (grupy 
po wcześniejszym zgłoszeniu)
Qn 20 stycznia, godz. 10-14 – wycieczka 

Lubońskim Szlakiem Architektury Prze-
mysłowej – bilety (15 zł normalny, 12 zł 
ulgowy), rezerwacja: infolubon@gmail.
com, 61 813 00 72 i 500 287 325 (Ośro-
dek Kultury)
Qn 21 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 

– rozgrywki piłkarskie rocznik 2008 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 24 stycznia, godz. 10-13 – znakowanie 

rowerów – Komisariat Policji, ul. Powstań-
ców Wlkp. 42
Qn 27 stycznia, godz. 8-15 – „Luboń Cup” 

– rozgrywki piłkarskie rocznik 2007 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 3 lutego, godz. 8-15 – „Luboń Cup” – 

rozgrywki piłkarskie rocznik 2006 – hala 
LOSiR, ul. Kołłątaja 2 – wstęp wolny
Qn 9 lutego – uroczysta gala konkursu 

„Siewca Roku 2017” – hala LOSiR, ul. 
Kołłątaja 2

oprac. HS

CO? GDZIE? KIEDY?

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

Na ostatniej sesji RML, radny Jakub 
Bielawski zaapelował do radnych 
o  wsparcie i  udział w  kolejnym �nale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
jak to miało miejsce przy poprzednich 
�nałach. Dowiadujemy się, że Orkiestra 
zagra także w Studio „Trakcja” przy ul. 
Słonecznej.
14 stycznia w lubońskim Studio Trakcja 
czeka na mieszkańców Lubonia i okolic 
mnóstwo atrakcji. Już od godz. 11 za-
równo dorośli, jak i dzieci będą mogli 
zagrać w  gry planszowe zajadając  się 
przepysznymi domowymi ciastami. Or-
ganizatorzy poczęstują kawą i herbatą. 
Na najmłodszych czeka Kącik Czytelni-
ka, gdzie będą mogli posłuchać bajek 
i  baśni, oraz Kolorowa Strefa, gdzie 
Marta pomaluje ich twarze. Dorośli będą 
mogli skorzystać z  bezpłatnych porad 
prawnych. Zwieńczeniem wieczoru bę-
dzie występ zaprzyjaźnionych ze Stu-
diem dzieci oraz koncert zespołu „Pa-

noptikum Panopti-
kum”. To zespół łączą-
cy w sobie hiszpański 
temperament, indyj-
ską zadumę, z elemen-
tami gipsy. Bardzo 
energetyczne, a  zara-
zem jazzowe granie. Członkowie zespo-
łu: Tomasz Kalitko – lider, gitara elektro-
-klasyczna; Michał Behnke-Chmielew-
ski – cajon, instrumenty perkusyjne; 
Dominik Tuchołka – bass; Krzysiu 
Kuśmierek – saksofony; Ania Macuk 
– obój, saksofon tenorowy (słuchaj na: 
panoptikum-kalitko.pl/; � Zespół Pa-
noptikum; https://www.facebook.com/
ZespolPanoptikum/). Przez cały dzień 
w Trakcji będą wolontariusze zbierający 
do puszek pieniądze, które zostaną prze-
kazane do sztabu w  Ośrodku Kultury 
w Luboniu.
Studio „Trakcja” zaprasza do śledzenia 
pro�lu na Facebooku: Kultura Trakcja 
https://www.facebook.com/galeriaTrak-
cja/, gdzie będzie zamieszczać szczegó-
łowe informacje o przebiegu tego dnia.
Wszystkich chętnych do zorganizowania 
dodatkowych atrakcji w tym mini-szta-
bie WOŚP studio serdecznie zaprasza 
do kontaktu (studio@trakcja-studio.pl 
507 79 4 893).
Studio Trakcja to galeria sztuki, sala 
koncertowa i teatralna, Kino letnie oraz 
studio �lmowo-fotogra�czne. Odbywa-
ją  się tu koncerty w  sali oraz na pół 
plenerowe pod wiatą, na dwupoziomo-
wej scenie – antresoli.

JN

Orkiestra zagra w Luboniu

W sobotę, 20 stycznia 2018, Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr  1 
organizuje w  sali „Lacerta” (ul. Przy 
Autostradzie) zabawę karnawałową 
„Bal (do)wolnych przebierańców”.
Zabawa będzie trwała od godz. 20 do 
4 nad ranem. Zaproszenie dla pary 
kosztuje 250 zł i można je kupić w se-

kretariacie SP 1. Organizatorzy zapo-
wiadają dobrą muzykę, smaczne jedze-
nie i loterię fantową, z której dochód 
zostanie przeznaczony na rzecz 
uczniów Jedynki. Mile widziane do-
wolne przebrania, kostiumy karnawa-
łowe!

Rada Rodziców SP 1

Bal Jedynki

W poniedziałek, 18 grudnia, od godz. 8 
ruszają zapisy na zimowe półkolonie 
z Ośrodkiem Kultury. Zapraszamy dzie-
ci w  wieku szkolnym od 7 do 12 lat, 
zamieszkałe w Luboniu.
Półkolonie mają charakter wyjazdowy 
i odbędą się od 12 do 16 lutego. W ra-

mach zajęć zwiedzamy muzea, chodzimy 
na basen i do kina.
Zgłoszenia dziecka można dokonać oso-
biście lub telefonicznie: Ośrodek Kultu-
ry, ul. Sobieskiego 97 62-030 Luboń tel. 
61 813 00 72 i 500 287 325.

Magda Baranowska
Ośrodek Kultury w Luboniu

Ferie z Ośrodkiem Kultury

12 stycznia o  godz.  19 w  hali LOSiR, 
z koncertem kolęd i pastorałek wystąpi 
zespół „Golec uOrkiestra”. Z tej okazji, 
od organizatorów (Urząd Miasta i LO-
SiR) otrzymaliśmy dla czytelników „Wie-
ści Lubońskich” dwa dwuosobowe za-
proszenia. Aby zdobyć jedno z  nich, 
należy odpowiedzieć na dwa pytania:

Jak mają na imię bracia GOLCOWIE 
i czy zespół gościł wcześniej w Luboniu?

Odpowiedzi należy wysyłać mailowo na 
adres: redakcja@wiescilubonskie.pl do 
końca grudnia (prosimy o zamieszcze-
nie imienia i  nazwiska oraz numeru 
telefonu). Wśród uczestników, którzy 

prześlą poprawne rozwiązania, wylosu-
jemy dwóch zwycięzców. Ich nazwiska 
podamy 4 stycznia na stronach interne-
towych: organizatorów imprezy i „Wieści 
Lubońskich”.
Zaproszenia będą do odbioru w  hali 
LOSiR od 5 stycznia.

Organizatorzy wydarzenia informują, że 
zgłoszenie udziału w konkursie oznacza 
wyrażenie zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji konkursu (zgodnie 
z  Ustawą z  dnia  29.08.1997 roku 
o  Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

(red)

KONKURS!

Kolędowanie z Golcami
Do wygrania zaproszenia na koncert!

życzą  
zdrowych

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
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Zgony

Śluby
18.11.2017 r.
Qn Małgorzata Pajkert ur. 1956 r.

20.11.2017 r.
Qn Feliks Czarnecki ur. 1921 r.

25.11.2017 r.
Qn Jerzy Norkowski ur. 1950 r.

26.11.2017 r.
Qn Marian Fabiś ur. 1949 r.

27.11.2017 r.
Qn Zdzisław Stebner ur. 1943 r.
Qn Marian Kaźmierczak ur. 1960 r.

28.11.2017 r.
Qn Anna Rogowska ur. 1955 r.

Jagoda Wawrzyniak
z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

i Wydziału Spraw Obywatelskich UML

1.11.2017 r.
Qn Ryszard Drygas ur. 1948 r.

2.11.2017 r.
Qn Zenon Tyliński ur. 1932 r.
Qn Anna Kirchner ur. 1925 r.
Qn Piotr Nowak ur. 1955 r.

3.11.2017 r.
Qn Stanisław Wawrzyniak ur. 1947 r.

7.11.2017 r.
Qn Ludomira Przybylska ur. 1931 r.

11.11.2017 r.
Qn Stefan Stucki ur. 1953 r.

W listopadzie zawarto 2 związki mał-
żeńskie. Obie pary nie wyraziły zgody 
na publikację danych.

Szanownej Pani
Katarzynie Szkup

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu

Pani Kindze Jarudze
nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

śp. Ojca
składa

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Augusta hr. Cieszkowskiego

13 listopada 2017 r., w wieku 65 lat zmarł

śp. Jerzy Łukaszewicz
Był osobą znaną w  Luboniu. Najpierw zajmował  się instalowaniem sieci 
wod-kan. W 1981 r. założył Jł Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, a od 
1996 r. wynajmował i prowadził kioski „Ruchu”, m.in. przy sklepie „Społem” 
na ul. Kościuszki, a potem przez wiele lat przy Urzędzie Miasta na placu 
Edmunda Bojanowskiego, który nazywał „betlejemką”. Kolportował prasę 
również po zamknięciu punktu, co nastąpiło przed kilkoma laty. Był na-
miętnym uczestnikiem konkursów ogłaszanych w „Wieściach Lubońskich”. 
Potra�ł zjeździć całe miasto, by poprawnie wskazać miejsce (obiekt), o który 
pytaliśmy w rubryce „Zgadnij, co to?”.
Szkołę podstawową ukończył w Luboniu, był też ministrantem w kościele pw. 
św. Jana Bosko. Potem uczył się w V LO w Poznaniu. Mieszkał wraz z rodzi-
cami przy ul. Pułaskiego. W 2003 r. zmarła matka, Cecylia. Po śmierci ojca, 
Sylwestra Łukaszewicza w 2008 r., podupadł na zdrowiu. Od dłuższego cza-
su, zmuszony sytuacją życiową, nie przebywał w swoim domu, a z uwagi na 
długotrwałą chorobę, rzadko i z trudem przybywał do rodzinnego miasta. 
Miał w Luboniu rodzinę.
Pogrzeb pana Jurka, poprzedzony Mszą św. odprawioną w kościele pw. św. 
Jana Bosko, odbył się 23 listopada o godz. 11 na cmentarzu w Żabikowie.

(S)

18 listopada, po ciężkiej chorobie, 
zmarła wieloletnia nauczycielka biologii i przyrody  

w Szkole Podstawowej nr 1

śp. Małgorzata Pajkert
Miała 61 lat.

Została pochowana na cmentarzu para�alnym w Żabikowie.

PZW WPPZ
Zarząd koła wędkarskiego nr  23 przy 
WPPZ SA Luboń pragnie zaprosić swoich 
aktualnych i przyszłych członków na Wal-
ne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła za 
2017  rok. Zebranie odbędzie  się jak co 
roku w świetlicy ogródków działkowych 
przy ulicy 3  Maja, 28 grudnia  2017r 
o godz. 17. Serdecznie zapraszamy.

PZW Lubonianka
Zarząd Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego nr 21 „Lubonianka” infor-
muje,  że  21 stycznia 2018  r. 
o  godz.10.30 odbędzie  się Walne 
Z ebranie  Sprawozdawcze  Koła 
w świetlicy Spółdzielni Mieszkanio-
wej przy ul. Żabikowskiej 62.

Walne zebrania wędkarzy

Pani Katarzynie Szkup i Jej Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Ojca

śp. Leszka Nowaka

pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu
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Ogłoszenia drobne
Korepetycje
Qn Matematyka, �zyka – nauczyciele, dojazd; 

tel. 532 996 938   (h-238 IX-II)
Qn Korepetycje j. angielski z  dojazdem do 

ucznia; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
Qn Korepetycje – matematyka, �zyka, chemia 

– absolwentka Politechniki; tel. 785 602 438   
(h-249 X-XII)
Qn Chemia, �zyka, matematyka – korepetycje, 

gimnazjum; tel. 785 602 439   (h-249 X-XII)
Qn Angielski, niemiecki – korepetycje z do-

jazdem do ucznia; tel. 723  517  463   (h-
249 X-XII)
Qn Korepetycje z matematyki i �zyki na wszyst-

kich poziomach nauczania. Tel. 601 75 75 22   
(r-304 XII-I)
Qn Matematyka, niemiecki – dojazd; tel. 

600 351 347   (b-317 VIII-XII)
Qn Korepetycje – matematyka wszystkie 

poziomy zaawansowania – absolwent PP 
– z dojazdem do ucznia; tel. 724 215 530   
(h-205 IX-V)
Qn Matematyka, niemiecki – dojazd, tel. 

600 351 347   (b-317 IX-XII)
Qn 697 748 835 korepetycje – matematyka, 

�zyka, dojazd do ucznia, gimnazjum, liceum, 
matura   (r-298-XII)
Qn 514 730 001 korepetycje – angielski, nie-

miecki, wszystkie poziomy nauczania, dojazd 
do ucznia   (r-298-XII)

Qn 784 878 579 korepetycje – angielski, nie-
miecki, przygotowania do testów, egzaminów, 
dojazd do ucznia   (r-298-XII)
Qn Mam 16 lat. Uczęszczam do Zespołu Szkół 

Komunikacji. Oferuję pomoc uczniom szkoły 
podstawowej w nauce matematyki. Zaintere-
sowanych proszę o kontakt – tel. 505 415 224   
(paw-XII)
Qn Matematyka, �zyka – doktor nauk �zycz-

nych. Dojazd. Tel. 724 848 008   (h-271-XI-I)

Praca
Qn Murarz podejmie współpracę; tel. 602 380 172   

(r-X-XII)
Qn Przyjmę do pracy w gastronomii. Pomoc 

kuchenna/kucharz. Rejon Wiry. Mile widziane 
prawo jazdy kat. „B”; tel. 501 720 846   (r-XI-I)
Qn Pilnie poszukiwana pomoc kuchenna do 

restauracji w Centrum Handlowym „Pano-
rama” w Poznaniu; tel. 721 825 203   (w-XII)

Usługi
Qn Usługi ogólnobudowlane; tel. 516 199 639   

(r-bs)
Qn Karcher – czyszczenie: dywanów, wykła-

dzin, tapicerek meblowych i samochodowych. 
Czyszczenie, konserwacja skór – auto – dom. 
Polerowanie, zabezpieczenie lakieru. Wy-
stawiam faktury VAT. Tel. 600 217 065   (r-
-299-XII)
Qn Usługi naprawcze (tanio!): elektryczne, 

malarskie, ślusarskie, stolarskie, hydrauliczne 
– złota rączka – tel. 503 712 456   (r-297 XII,I)
Qn Naprawa 24h, montaż: junkersów, kotłów, 

kuchenek, instalacje; tel. 508 183 101   (r-
294 XII-II)

Nieruchomości
Qn Rybojedzko gm. Stęszew – sprzedam działkę 

budowlaną, uzbrojoną 700 m2 przy jeziorze, 
tel. 600 322 991   (r-251 X-XII)

Inne
Qn Skupuję książki. Płacę 1  zł za 1  kg; tel. 

503 622 212   (h-283 XII, I)
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OGRODOWE
BOAZERIA

WYRÓB-SPRZEDA¯

ZAK£AD STOLARSKI
ANDRZEJ RATAJCZAK

ul. JURANDA 24, 62-032 LUBOÑ
TEL./FAX  810-53-33, KOM. 602 469 818
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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

MYJNIA
RÊCZNA
ul. 11 Listopada 104
kom. 693-822-795

(W6009)

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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ZDROWIE I URODA "ANGEL"
KOSMETYKA

-  mezoterapia bezigłowa
   i frakcyjna
-  peelingi medyczne
-  zabiegi pielęgnacyjne
-  henna, hybrydy, manicure

-  woskowanie
-  likwidująca cellulitu
-  masaże odchudzające
-  rolmasaż

ZABIEGI NA CIA£O

-  kompleksowa pielęgnacja
   stóp
-  klamry na wrastające
   paznokcie
-  modzele, odciski,
   tamponady
-  refleksologia stóp

PODOLOGIA

ZAPRASZAMY - LUBOÑ, UL. MAZURKA 1
TEL. 501 215 558
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UW
AGA!

Zm
iana siedziby

Licencja Min. Finansów nr 15989/2006
Luboń, ul. Poniatowskiego 20

(drugie piętro, budynek ośrodka zdrowia)
tel. 503 138 846 

www.biurorachunkoweinplus.pl

(Y
6

0
5

6
)

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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ALARMOWE
Qn KOMISARIAT POLICJI

 ul. Powstańców Wlkp. 42, tel. 61 813 09 97
Qn POGOTOWIE RATUNKOWE

 ul. Pułaskiego 15, wypadki, nagłe 
zacho rowania – tel. 112 lub 999
Qn POMOC DORAŹNA

 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
tel. 61 898 42 40
Qn STRAŻ POŻARNA

 ul. Żabikowska 36, tel. 61 813 09 98
 dyżury zarządzania kryzysowe-

go, tel. 601 986 986
Qn 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
Qn POGOTOWIE WOD.-KAN.

 Mosina, tel. 61 813 21 71, 61 819 77 85 
(24 h); 994 – doraźne interwencje
Qn POGOTOWIE ENERGETYCZNE 
tel 991 (24h)  

Qn ENEA OŚWIETLENIE 
POGOTOWIE OŚWIETLENIA  
DROGOWEGO

 tel. 61 856 17 22 (24 h) 
Qn  PODTOPIENIA I ZDARZENIA  
 Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

 tel. 601 986 986
Qn SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

 Przyborówko k. Szamotuł – Wanda Jerzyk  
tel. 501 770 118

 weronika@przytuliskauwandy.pl

USŁUGI  KOMUNALNE
Qn  KOM-LUB

 www.kom-lub.com.pl,  
ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 813 05 51,  
kom-lub@kom-lub.com.pl
Qn PSZOK (PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH)

 Kom-Lub, ul. Niepodległości 11,  
tel. 61 8 130 551

 wt. – pt. 14 – 18, sob. 8 – 14
Qn  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
Qn  TRANSLUB

 ul. Przemysłowa 13/15, tel. 61 813 01 45,  
sekretariat@translub.pl

Qn  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/
Qn STACJA PKP

 ul. Dworcowa, Infolinia kolejowa: 19 757
Qn 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
Qn 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
Qn  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO 
-PEDAGOGICZNA 
ul. Żabikowska 40

 tel. 61 813 01 73, pn. – pt. 8 – 16
Qn PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA  
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 ul. Kościuszki 53, tel. 61 813 09 33,  
pn. – pt. 8 – 20
Qn GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWAN-
IA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Urząd Miasta, wt i pt 13-15,  
Małgorzata Szajek tel. 663 504 894
Qn APTEKI

– „Rodzinna”, ul. ks. Streicha 27,  
tel. 61 307 25 27, pn.-pt. 8 – 19, sb. 8.30-13.30

– „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
Qn KOMINIARZ, tel. 61 819 25 38, 
kom. 0-503 092 500

Qn 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
Qn URZĄD MIASTA LUBOŃ

 pl. E. Bojanowskiego 2, tel. 61 813 00 11,  
oce@lubon.pl

 pn. 9 – 17, wt. – pt. 7.30 – 15.30
Qn BURMISTRZ LUBONIA

 Małgorzata Machalska, tel. 61 813 01 41
Qn MIEJSKI OŚRODEK PO-
MOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Źródlana 1, tel. 61 810 50 85
Qn 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
Qn MUZEUM MARTYROLOGICZNE

ul. Niezłomnych 2,   
tel. 61 813 06 81, pn. - nieczynne

wt.-pt. 9 – 15, sob. i niedz. 10 – 14
Qn 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 
Qn OŚRODEK KULTURY

 ul. Sobieskiego 97, tel. 61 813 00 72, kom. 
500 287 325 
pn. – czw. 8 – 20, pt. 7 – 15
Qn  LUBOŃSKI OŚRODEK  
SPORTU i REKREACJI

 ul. Kołłątaja 2, tel. 61 899 22 35,  
losir@losir.eu, www.losir.eu

Qn 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

Qn 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
Qn 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
Qn  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„LUBONIANKA” 

 ul. Żabikowska 62,   
tel. 61 899 46 80, dyżury członków rady nad-
zorczej – pierwszy pon. mies. godz. 16 – 17

INFORMATOR  
LUBOŃSKI

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
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PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA
NA PIECZYWO CUKIERNICZE

Zawiadamiamy, że w związku z dużą 
podażą różnych form kalendarzowym 
oraz naszymi ograniczonymi moż-
liwościami, rezygnujemy z wydania 
kalendarza na nowy, 2018 rok. Jeśli 
jednak dotrą do nas sygnały, że nasz 
kalendarz jest dla Państwa dużą po-
mocą, postaramy się go wznowić.



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

D O J A Z D G R A T I S !
t e l . 5 0 1 4 0 4 2 6 7
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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

(K
6

0
4

6
)
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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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Nauka Pierwszego 
Tańca dla Młodej Pary 

Tel. 509 492 588
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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)

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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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

(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
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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



67



Skup pojazdów
do KASACJI.

Płacimy GOTÓWKĄ
transport GRATIS!

tel. 618 163 809
609 562 981

(P
1
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6
) PRZYJMĘ STOLARZA

PROFESJONALY

MONTAż ANTEN
RTV - SAT�

NAPRAWA SPRZĘTU

INSTALACJA
I URUCHOMIENIE

CYFROWEJ TV DVB-T

tel. 606 23 14 99
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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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Luboń, ul. Paderewskiego 29
tel. 61 810 24 35, 603 317 256
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oprawa prac dyplomowowych,
magisterskich, książek, 
czasopism, inne

introligatorskie
PEDIATRA

WIZYTY DOMOWE
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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
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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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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
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SERWIS AGD

tel. 601 714 909

pralki
lodówki
zmywarki
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Paweł Dobrowolski

CENTRUM
OPAŁU
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Najlepszy węgiel

692 515 643

LODÓWKI
NAPRAWA U KLIENTA

Gdy Naprawiamy Dojazd Gratis!

509 803 303
Luboń - Żabikowska (P
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PRALKI

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
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REGENERACJA FILTRÓW DPS

70

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

61 899 19 85 (P
6
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SKLEP INSTALACYJNY OSIŃSKI

     Informujemy uprzejmie, że nasz sklep instalacyjny
funkcjonujący dotychczas przy al. Jana Pawła II 7/1
przenieśliśmy na ul. Sienkiewicza 43/1, przy sali bankietowej
Villa Montana - powiększając powierzchnię handlową

SZANOWNI KLIENCI,

Naszym Klientom życzymy 
radosnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku.

           ZAPRASZAMY
00 00od pon. do pt. w godz.    8 -17
00 00oraz w soboty                 8 -15
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(K6041)

PRZEWÓZ OSÓB
TEL. 575 100 991 

e-mail: biuro@wirbus.pl

www.wirbus.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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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
7
)

Przyjmujemy zamówienia na 
wyroby garmażeryjne 
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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

SZAFY  WNĘKOWE 

garderoby, 

zabudowy

na wymiar

www.mebsto.p l
507-578-559 (P
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40 lat doświadczenia
i tradycji

MONTAŻ INSTALACJI
LPG
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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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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
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Zapraszamy pn.-pt. 10-18, sob. 10-13.30
Luboń, ul. Wschodnia 24B/4 tel. 61 899 10 38

(P3118)

POLECAMY PROFESJONALNE BADANIA STÓP
ORAZ DUŻY WYBÓR WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

NOWOŚCI!

Nowy rok rozpoczynamy
wprowadzając artykuły
niemowlęce dla młodej

mamy i noworodka
 

Pomoc w wypo-
życzaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego

W prowadziliśmy 
honorowanie 
Karty Seniora

Naszym klientom oraz wszystkim Lubonianom życzymy
Radosnych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku
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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
6
4
3
3
)

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

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
0
)

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

Restauracja „Piotrówka” w Rosnówku
 

62-052 Rosnówko ul. Poznańska 29                          tel.605 268 991, 61 899 77 03, piopa62@op.pl
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Organizujemy wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, konferencje, catering.
Kuchnia staropolska, własne wyroby wędliniarskie, grill opalany drewnem,

Miła rodzinna atmosfera.

BAL SYLWESTROWY

www.restauracjapiotrowka.pl

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
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Czynne: Luboń – pon. i czw. 10-17, Łowyń – pon.-pt. 10-17

Zapraszam! Pierwszy miesiąc tylko 1 zł.
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NAPRAWA

LODÓWEK - ZAMRAŻAREK
LAD CHŁODNICZYCH

EXPRESOWE NAPRAWY U KLIENTA
NAJTANIEJ, GWARANCJA

61 893 50 22                       501 005 006

(F6168)

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
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SERWIS OKIEN
Sobecki Zbigniew, tel. 664 779 961

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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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
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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

76

(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



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)
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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
OKULISTA          dr A. Lubczyńska
(najnowszy sprzęt okulistyczny)
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
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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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OKNA, DRZWI, 
BRAMY, ROLETY  
OKNA, DRZWI, 

BRAMY, ROLETY  

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

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
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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 

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
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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

Hala
myjni

Hala

Czynna 9

Wszystkim naszym Klientom składamy życzenia:
spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.
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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

Naprawy protez na poczekaniu Nagłe przypadki poza godzinami przyjęć
608 030 760602 178 989

Luboń, ul. Armii Poznań 23B
tel. 61 8131-734, 8139-333, www.beraf.poznan.pl

(P6045b)

(Y6007)

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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